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Anotace
Bakalářská práce „Vystoupení členského státu z Evropské unie: právní teorie
versus politická praxe“ analyzuje možnost vystoupení z EU z právního hlediska
a následně ji konfrontuje s historickými zkušenostmi během evropské integrace. Práce
nejprve rozebírá jednotlivé právní cesty, které by mohly vést k vystoupení členského
státu z EU, čímž dochází k závěru, že z EU je možné vystoupit se souhlasem členských
států i jednostranným postupem. Následně je v práci analyzován článek o dobrovolném
vystoupení navržený ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu a poté v Lisabonské smlouvě.
Poslední kapitola je věnována situacím, kdy některý členský stát nebo jeho území
deklarovalo svůj úmysl z EU vystoupit. Konkrétně je zmíněna krize prázdné židle,
referendum ve Velké Británii v roce 1975, plán britských labouristů na vystoupení z ES
na počátku osmdesátých let, podobný úmysl řeckých socialistů ve stejné době
a vystoupení Grónska z ES. Na základě těchto případů je vyjádřeno přesvědčení, že
jedinou možnou variantou opuštění EU je vystoupení ve shodě s ostatními členskými
státy. Práce přináší ucelený náhled na problematiku vystoupení z EU jak z teoretického,
tak praktického pohledu, včetně rozboru budoucí právní úpravy.

Annotation
Bachelor thesis “Withdrawal of a member state from the European Union: law
theory versus political practices” deals with a possibility of withdrawal from the EU
from a legal point of view and consequently compares it with historical experiences
during European integration. The first chapter of the thesis analyses specific legal ways
which could lead to a withdrawal from the EU. The conclusion reached is that it is
possible to withdraw from the EU in a consensual as well as unilateral way. In the
second chapter, the clause about voluntary withdrawal proposed in the Treaty
establishing a Constitution for Europe and then in Lisbon Treaty is analyzed. The last
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chapter pays attention to situations when a member state or its territory declared its
intention to withdraw from the EU. Specifically, the Empty Chair Crisis, a Referendum
in Great Britain in 1975, a plan of British Labours on withdrawal from the EC at
the beginning of eighties, similar intentions of Greek socialists at the same time, and
a withdrawal of Greenland from the EC are mentioned. Based upon these cases
the conclusion is reached that the only option for leaving the EU is a withdrawal with
an agreement of the other member states. The thesis brings a comprehensive view
on the withdrawal from the EU issue from a theoretical as well as practical point
of view, inclusive an analysis of a prospective legal status.
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Úvod
Evropská unie (EU) je bezesporu nejúspěšnějším dobrovolným integračním
projektem v celosvětovém měřítku. Charakter dobrovolnosti je zřejmý ze svobodné vůle
jakéhokoliv státu vstoupit do EU. Je však EU dobrovolná i v opačném případě, kdy
členský stát chce vystoupit? Právo EU tuto možnost nezná, ale ani ji striktně
nevylučuje. Zakládací smlouvy hovoří jen o jejich uzavření na dobu neurčitou, a tím
ponechávají rozsáhlé pole působnosti pro právní výklad. Rozbor legálnosti vystoupení
z EU by se mohl zdát ve světle historické nezkušenosti a současné nepravděpodobnosti
vystoupení členského státu z EU jako zbytečný, ale z právního i politického hlediska je
velmi důležitý. Fakt, jestli je možné z EU vystoupit či nikoliv, určuje teoretický status
členského státu v EU a potažmo jeho vůli podílet se na hlubší integraci. Navíc toto téma
získalo na aktuálnosti s návrhem Smlouvy o Ústavě pro Evropu a nyní Lisabonské
smlouvy, které poprvé obsahují klauzuli umožňující vystoupení z EU. Odpověď na
otázku, zda je možné vystoupit z EU za současných podmínek, tak může napomoci
uvědomit si, zda se jedná jen o právní kodifikaci práva, které již existuje, nebo o velkou
změnu v charakteru EU.
Do debaty o vystoupení členského státu z EU by tato práce měla přispět
analýzou možných právních cest vedoucích k vystoupení z EU. Názory jednotlivých
autorů se v otázce odstoupení od smluv EU liší. Cílem této práce je proto rozebrat
jednostranné i souhlasné vystoupení z EU z pohledu mezinárodního i evropského práva
tak, aby bylo zřejmé, zda a popřípadě za jakých podmínek je právo na vystoupení
obhajitelné. Odlišujícím znakem od ostatních podobných studií bude následná
konfrontace nabytých poznatků s historickými případy, kdy některý členský stát
směřoval k opuštění EU. Tímto způsobem by měla být potvrzena či vyvrácena hlavní
teze bakalářské práce, totiž že souhlasné i jednostranné vystoupení z EU je za
současných podmínek jak právně možné, tak v politické praxi reálně uplatitelné. Jinými
slovy, že všechny možnosti vystoupení, které získáme právním rozborem, by členský
stát mohl použít ve skutečném případě vystoupení z EU.
Práce je rozdělena do tří částí. První kapitola obsahuje právní rozbor
problematiky vystoupení za současných podmínek, tedy podle právního stavu ke květnu
2009. Hlavním rozlišujícím kritériem pro analýzu je skutečnost, zda se jedná
o jednostranné nebo ve shodě s ostatními členskými státy vyjednané vystoupení. Oba
případy jsou separátně rozebrány ještě podle práva mezinárodního a práva EU. Druhá
kapitola se zaměřuje na možné začlenění ustanovení o vystoupení do primárního práva
8
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EU. Podrobně je rozebrána debata, která proběhla v Konventu připravujícím návrh
Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Konečný výsledek v podobě článku 59 (po úpravách 60)
o dobrovolném vystoupení z EU je analyzován a poté srovnán s obdobným článkem 50
Lisabonské smlouvy, která právě prochází ratifikačním procesem. Poslední kapitola je
věnována případovým studiím jednotlivých pokusů o vystoupení v průběhu evropské
integrace. Konkrétně se jedná o krizi prázdné židle, referendum ve Velké Británii v roce
1975, plán labouristů na vystoupení z ES na počátku osmdesátých let, podobný úmysl
řeckých socialistů ve stejné době a vystoupení Grónska z ES. Jádrem této kapitoly je
nalezení praktického funkčního modelu vystoupení z EU, proto se neomezuje na strohý
popis událostí, ale také porovnává jednotlivé kroky aktérů s právní teorií zmíněnou
v první kapitole.
Hlavním přínosem této práce by měl být ucelený pohled na problematiku
vystoupení z EU, a to jak z teoretického, tak praktického hlediska. Dosud se většina
publikací soustředila jen na právní teorii vystoupení z EU. Navíc v české literatuře se
jedná jen o velmi málo probádanou oblast, proto tato práce nabízí českému čtenáři
netradiční téma. Přínosem by mohla být i druhá kapitola, která se zabývá
pravděpodobným vývojem otázky vystoupení v blízké budoucnosti. V souvislosti
s právní analýzou současného stavu tak práce poskytuje příležitost lépe pochopit debaty
o začlenění klauzule o vystoupení do primárního práva EU.

METODOLOGIE A TERMINOLOGIE
V práci bude použita deskriptivně-analytická metoda. Základem se stane
dostupná primární a sekundární literatura, která umožní rozbor jednotlivých právních
možností vystoupení a reálných případů směřujících k opuštění EU. Vzhledem k tomu,
že v prvních dvou kapitolách bude pozornost zaměřena především na hledání různých
možností vystoupení z EU, bude využit převážně analytický přístup ve spojení
s tematickým pohledem. Naopak ve třetí kapitole bude cílem shrnout fakta
o jednotlivých situacích vedoucích téměř nebo zcela k vystoupení z EU, proto bude
upřednostněn přístup deskriptivní s pohledem chronologickým.
Fakt, že předmětem této práce je Evropská unie, vyvolává složitou situaci
v terminologii. Do roku 1993 se pro Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO),
Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou
energii (EURATOM) používal zastřešující název Evropské společenství. V roce 1993
bylo Maastrichtskou smlouvou EHS přejmenováno na Evropské společenství
9
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a společným názvem pro všechny instituce se stal termín Evropská společenství.
Zároveň byla Maastrichtskou smlouvou založena Evropská unie, která zahrnuje
Evropská společenství, Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Spolupráci
v oblasti justice a vnitra. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý systém názvosloví,
používá se v této práci pojem Evropské společenství (ES) v kontextu s událostmi do
roku 1993 a ve všech ostatních případech pojem Evropská unie. Podobný problém je
i v případě označení práva ES a práva EU. Právo ES neboli komunitární právo se
používá jen v souvislosti s prvním pilířem, kdežto právo EU ve spojitosti se všemi třemi
pilíři. Práce je sice zaměřena výhradně na komunitární právo, avšak bude se používat
ustálenějšího označení právo EU.
Další pojem, který je nutný na začátku vysvětlit, je vystoupení z EU.
Vystoupením z EU se myslí úplné ukončení členství v EU ze strany členského státu,
tj. odstoupení od zakládacích smluv EU, které však nevylučuje případnou další
spolupráci vystupujícího státu s EU v budoucnosti, například formou členství
Evropského sdružení volného obchodu. Zmínka o ukončení členství ze strany členského
státu je důležitá v tom ohledu, že se jedná o vlastní iniciativu členského státu vystoupit.
V práci nebudou pojednány případy nedobrovolného vystoupení neboli vyloučení,
protože to by znamenalo nejen výrazně překročit stanovený rozsah práce, ale navíc
zabývat se otázkou velmi nepravděpodobnou a příliš teoretickou.

HODNOCENÍ LITERATURY
V odborné české literatuře existuje mnoho publikací zabývajících se
mezinárodním právem a právem EU. K orientaci v problematice odstoupení od
mezinárodních smluv posloužila nejvíce kniha Mezinárodní právo veřejné od autorů
Čepelky a Šturmy. Přímo otázka vystoupení není v české odborné literatuře téměř
zastoupena. Výjimku tvoří nedávno publikovaný článek Roberta Zbírala s názvem
Vystoupení z Evropské unie ve světle evropského a mezinárodního práva, který je
zaměřen čistě na právní aspekty vystoupení, a proto byl využit hlavně v první kapitole.
V českém jazyce byly použity také všechny potřebné smlouvy EU.
Nosným pilířem této práce je cizojazyčná literatura. V první části se autorka
práce opírala zejména o tři německé publikace. Disertační práce Arveda Waltemathe
s názvem Austritt aus der EU: Sind die Mitgliedstaaten noch souverän? byla přínosem
především pro analýzu vyjednaného vystoupení s ostatními členskými státy, které je
velmi podrobně rozpracováno v druhé části publikace zabývající se právním postupem
10
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vystoupení. První část studie, která se zabývala například teoretickou analýzou článků
zakládacích smluv nebo ústavami jednotlivých členských států, nebyla již tolik
uplatněna, protože přesahovala rámec této práce. Kniha Friedemanna Göttinga
Die Beendigung der Mitgliedschaft in der Europäischen Union přispěla zásadní měrou
k analýze jednostranného vystoupení z EU. Téměř celá čtvrtá kapitola Göttingovy
publikace se tímto způsobem vystoupení zabývá. Naopak vystoupení ve shodě
s ostatními členy se věnuje jen minimálně. Obě výše zmíněné publikace byly vydány
ještě před zahájením debaty o navržené klauzuli o vystoupení z EU v Ústavě, proto
článek Thomase Bruhy a Carstena Nowaka Recht auf Austritt aus der Europäischen
Union? z roku 2004 pomohl ke zpracování nejen právního stavu věci v současnosti, ale
zároveň přispěl svým rozborem ustanovení o vystoupení, které se objevilo v návrhu
Konventu.
V druhé části práce bylo nutné shromáždit literaturu ke každé případové studii
zvlášť. Proto bude pro rozbor dané situace uveden vždy jen ten nejdůležitější zdroj.
Krize prázdné židle se opírá o sborník Visions, Votes and Vetoes: The Empty Chair
Crisis and the Luxembourg Compromise Forty Years On, který se skládá ze třinácti
příspěvků reflektujících krizi prázdné židle a následující lucemburský kompromis
z několika pohledů – jednotlivých členských států, Komise a Spojených států
amerických. V rámci této práce je za největší přínos možno označit první dvě kapitoly,
které rekapitulují události krize a popisují roli Charlese de Gaulla v celém problému.
Okolnosti ohledně referenda o vystoupení z ES ve Velké Británii byly nejlépe pro účely
práce popsány v knize An Awkward Partner: Britain in the European Community od
Stephena George. Nejedná se totiž o strohý popis událostí vedoucích k referendu, ale
také o analýzu příčin vyvolání referenda a jeho výsledku. Vzhledem k tomu, že
labouristé se nedostali do vlády na základě svého plánu vystoupit z EU na začátku
osmdesátých let, nebylo možné využít stejnou nebo jí podobnou knihu zabývající se
vztahem Velké Británie k ES i v další studii. Hlavním zdrojem informací se tak stala
publikace Labour’s European Dilemmas From Bevin To Blair od Rogera Broada.
Velice zajímává kapitola Withdrawal Pains je věnována názorovému rozkolu ve straně
v souvislosti s tématem ES. V případě Řecka bylo velmi obtížné získat rozsáhlejší
informace v anglickém či německém jazyce. Sborník The Greek Socialist Experiment
nicméně poskytl detailnější pohled na řeckou politickou scénu na počátku osmdesátých
let. Příspěvek Panose Kazakose s názvem Socialist Attitudes Toward European
Integration se stal klíčovým. Naopak mnohem více studií a článků bylo možno využít
11
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v případě Grónska. Za zmínku stojí bezesporu článek Frederika Harhoffa Greenlands
Withdrawal from the European Communities, který kromě samotného vystoupení
Grónska z ES popisuje detailně i jeho důvody a následky.

1. Možnosti vystoupení z EU za současných podmínek
Většina mezinárodních smluv je uzavírána na dobu omezenou.1 EU je v tomto
ohledu jednou z výjimek, když v současné době její smlouvy neobsahují explicitní
1

ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. Praha : Beck, 2008, s. 157.
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právo na vystoupení ze Společenství. Existuje tudíž otázka, zda vůbec členský stát může
v souladu s právními principy EU opustit. Odpověď závisí na několika faktorech. Za
prvé na tom, zda se jedná o právo na jednostranné nebo ve shodě s ostatními členskými
státy vyjednané vystoupení. Za druhé je důležité, jestli na EU budeme nahlížet jako na
tradiční subjekt mezinárodního práva veřejného nebo jako na spojení států sui generis,
které si vytváří vlastní právní řád. Těmto kritériím je přizpůsobena i následující
kapitola, která se zabývá všemi výše uvedenými variantami.

1.1 Jednostranné vystoupení
V případě jednostranného vystoupení dochází k situaci, kdy stát opouští
mezinárodní organizaci bez souhlasu ostatních členů. Jedná se o krajní způsob
vystoupení, který může způsobit vážné problémy. Z tohoto důvodu existuje k tématu
jednostranného vystoupení pestré spektrum názorů, které se pohybuje od naprostého
souhlasu až po striktní odmítnutí takového kroku. Oba tábory odlišuje především jejich
pohled na právní charakter EU a s tím související otázku přenesení suverenity na úroveň
EU. Příznivci práva na jednostranné vystoupení se domnívají, že přenesení pravomocí
je jen dočasné a právo EU je podkategorií mezinárodního práva veřejného. Naopak jeho
odpůrci zastávají názor, že přenesení pravomocí je nevratné a právo EU vytvořilo svůj
vlastní právní řád, podle kterého se má primárně postupovat. Možnost jednostranného
vystoupení z EU bude v následujícím textu rozebrána podle obou scénářů.

1.1.1 Jednostranné vystoupení dle mezinárodního práva
Pokud by se některý stát rozhodl vystoupit z EU a nezískal by souhlas ostatních
členů, obrátil by se pravděpodobně na principy mezinárodního práva. Aby tak však
mohl učinit, potřeboval by argumenty, které by takové jeho jednání legalizovaly. Lze
předpokládat, že by využil následující tvrzení. Za prvé EU je formovaná několika
mezinárodními smlouvami, tudíž není důvod, proč se neřídit mezinárodním právem
veřejným při snaze o odstoupení od nich.2 Za druhé existují dva pohledy na právo EU
a jeho vztah k mezinárodnímu právu, přičemž oba přiznávají mezinárodnímu právu vliv
na právo EU. Jeden říká, že právo EU je podmnožinou mezinárodního práva. A druhý
2

BERGLUNG, Sara. Prison or Voluntary Cooperation?: The Posibility of Withdrawal from the
European Union. Scandinavian Political Studies. 2006, vol. 29, no. 2, s. 151.
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tvrdí, že se jedná o dva oddělené systémy, které se však navzájem ovlivňují, a pokud
není k dispozici norma evropského práva, je možné subsidiárně použít právo
mezinárodní.3

Za třetí samotná Evropská komise (EK) již dvakrát prohlásila, že

v případě ukončení členství bez souhlasu ostatních členských států je nutné obrátit se na
ustanovení mezinárodního práva veřejného. Poprvé tomu tak bylo 18. února 1982, kdy
na písemný dotaz jednoho z poslanců Evropského parlamentu4 (EP) ohledně práva na
vystoupení z ES Komise odpověděla: „Vzhledem k tomu, že smlouvy nepředvídají žádné
jednostranné vystoupení, neexistuje také žádný právní základ Společenství pro takový
postup.“5 Tento názor Komise zopakovala v roce 1999 v odpovědi na podobnou otázku
od poslance Sjöstedta.6 I Evropský soudní dvůr (ESD) již odkazoval na Vídeňskou
úmluvu o smluvním právu z roku 1969 (VÚSM). V rozsudku Opel Austria GmbH
vs. Rada EU z roku 1997 zmínil, že VÚSM musí být objektem pozornosti práva EU.7
Obhájením použitelnosti mezinárodního práva veřejného v případě vystoupení
z EU se dostáváme k otázce, podle jakého dokumentu a kterých jeho ustanovení
bychom vystoupení z EU řešili. Nejvhodnější se v tomto případě jeví VÚSM, která byla
podepsána v roce 1969 a vešla v platnost v roce 1980, protože stanovuje základní
pravidla mezinárodního právního pořádku v oblasti mezinárodních smluv.8 Tato VÚSM
však neposkytuje neomezené právo na jednostranné odstoupení od smlouvy, ale
stanovuje podmínky, za kterých tak může být učiněno. V případě vystoupení z EU
přicházejí v úvahu především články číslo 56 a 62.
Článek 56 VÚSM představuje výjimku k principu pacta sunt servanda (smlouvy
je třeba dodržovat)9, když říká:
3

ZBÍRAL, Robert. Vystoupení z Evropské unie ve světle evropského a mezinárodního práva. Právník.
2007, roč. 148, č. 7, s. 767.
4
Písemný dotaz č. 1321/81 pana Schmida na Komisi s názvem „Vystoupení Spojeného království
z Evropského Společenství“. EUR-Lex [online]. [cit. 2009-02-01]. Dostupný z WWW: <http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=98324:cs〈=en&list=98324:cs,88191:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=1
0&hwords=1321/81~>.
GÖTTING, Friedemann. Die Beendigung der Mitgliedschaft der Europäischen Union. Baden Baden:
Institut für Internationale Angelegenheiten, 2000, s. 113.
6
Ústní dotaz č. 59 pana Sjöstedta na Komisi. Viz GÖTTING, Friedemann. Die Beendigung der
Mitgliedschaft der Europäischen Union..., s. 113.
7
MAURER, Andreas. Die Ratifikationsverfahren zum EU-Verfassungsvertrag. Stiftung Wissenschaft und
Politik. 2006, Jahrg. 11, N. 4, s. 102.
8
Přestože není ratifikována všemi členskými státy EU a je platná jen pro smlouvy uzavřené po vstupu
VÚSM v platnost, jedná se o kodifikované obyčejové právo, které platilo již při uzavírání smluv ES.
9
WALTEMATHE, Arved. Austritt aus der EU: Sind die Mitgliedstaaten noch souverän?. Frankfurt
am Main : Lang, 2000, s. 91.
5

14

Bakalářská práce

Vystoupení členského státu z Evropské unie: právní teorie versus politická praxe

1. Smlouvu, která neobsahuje ustanovení o svém zániku a která nepředvídá, že může být
vypovězena nebo že od ní může být odstoupeno, není možno vypovědět nebo od ní odstoupit, ledaže:
a) je potvrzeno, že bylo úmyslem stran připustit možnost výpovědi nebo odstoupení; nebo
b) právo smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit lze vyvodit z povahy smlouvy.
2. Strana pak musí oznámit nejméně dvanáct měsíců předem svůj úmysl smlouvu vypovědět
nebo od ní odstoupit v souladu s ustanoveními v odstavci 1.

První podmínka neexistence klauzule o možnosti vypovězení smlouvy je
v dnešní době platnými smlouvami EU splněna. Pouze Smlouva o založení ESUO, která
vypršela v roce 2002, byla uzavřena na určitou dobu padesáti let.10 Všechny ostatní
smlouvy EU jsou uzavřeny na dobu neurčitou.11 Otázkou však zůstává, zda je naplněna
jedna ze skutkových podstat článku 56. Jinými slovy řečeno, zda úmyslem smluvních
stran v době uzavírání smluv bylo povolit vystoupení z EU nebo zda je možné vyvodit
právo na vystoupení z povahy smluv. Materiály, které byly pro vznik smluv důležité,
nejsou dostupné a tudíž ani zhodnotitelné.12 Opěrné body úmyslů smluvních stran lze
však alespoň částečně vyčíst z paralelně probíhajících událostí a jejich pozdějšího
chování. Smlouva o založení EHS vznikla v návaznosti na zkrachovalý projekt
Evropského politického společenství (EPS), který byl kvůli svým federativním prvkům
neprůchozí. Jedním z těchto bodů byl i článek 1, který toto společenství ustanovil
nezrušitelným.13 Je tedy zřejmé, že tvůrci Smlouvy o založení EHS zvolili mnohem
jemnější vyjádření, které minimálně striktně nevylučuje vystoupení z EU. Waltemathe
sice argumentuje, že odmítnutí pozdějšího návrhu Francie na kodifikaci práva na
vystoupení dokumentuje nevůli smluvních stran takovéto jednání povolit,14 ale tomu lze
v současné době čelit podpisem všech členských států pod Smlouvou o Ústavě pro
Evropu a Lisabonskou smlouvou, které předvídají možnost jednostranného vystoupení.
Mnohem složitější situace nastává při snaze nalezení práva na jednostranné vystoupení
v povaze smluv EU. Smlouvy EU jsou uzavřeny na dobu neurčitou. Státy se
v preambuli Smlouvy o EU (SEU) zavázaly k užší spolupráci a pokroku v evropské
integraci. Obsahové i prostorové rozšíření integrace EU vyžaduje souhlas veškerých
členských států. To jsou hlavní důvody, které brání právnímu odvození jednostranného
vystoupení z povahy smluv EU. Z tohoto důvodu jediná možnost využití článku 56

10

Viz čl. 97 Smlouvy o založení ESUO.
Viz čl. 312 Smlouvy o založení ES, čl. 208 Smlouvy o založení EURATOM, čl. 51 Smlouvy o EU.
12
GÖTTING 2000, s. 115.
13
WEILER, Joseph H. H. Alternatives to Withdrawal from an International Organization: the Case of
the European Economic Community. Israel Law Review. 1985, vol. 20, s. 285.
14
WALTEMATHE 2000, s. 93.
11
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VÚSM tkví v obhajobě úmyslů smluvních stran jednostranné vystoupení povolit.
Prostor pro argumentaci sice v tomto případě existuje, ale příliš velký určitě není.
Článek 62 VÚSM vyjadřuje mezinárodně právní princip clausus rebus sic
stantibus (výhrada nezměněných poměrů), když stanovuje:
1. Podstatné změny poměrů, které nastaly se zřetelem na poměry existující v době uzavření
smlouvy a které předtím nebyly stranami předvídány, se nelze dovolávat jako důvodu pro zánik smlouvy
nebo pro odstoupení od ní, ledaže:
a) existence těchto poměrů tvořila podstatný základ souhlasu stran s tím, že budou vázány
smlouvou, a
b) tato změna zásadně mění rozsah závazků, které mají být podle smlouvy ještě plněny.
2. Podstatné změny poměrů se nelze dovolávat jako důvodu pro zánik smlouvy nebo pro
odstoupení od ní, jestliže:
a) jde o smlouvu, která stanoví státní hranice; nebo
b) podstatná změna je důsledkem toho, že strana, která se jí dovolává, porušila buď závazek
plynoucí ze smlouvy nebo jakýkoliv jiný mezinárodní závazek, který převzala vůči kterékoliv druhé
straně smlouvy.
3. Jestliže se strana podle předchozích odstavců může dovolávat podstatné změny poměrů jako
důvodu pro zánik smlouvy nebo pro odstoupení, může se rovněž dovolávat této změny jako důvodu pro
přerušení provádění smlouvy.

Podstatně změněných okolností se lze tedy dovolat jen při splnění následujících
podmínek: musí jít o změnu takových okolností, které existovaly v době uzavření
smlouvy; tato změna musí být podstatná; musí se jednat o změnu, kterou strany
nepředvídaly; musí jít o okolnosti, jejichž existence patřila mezi podstatné důvody
souhlasu stran být smlouvou vázány a nastalá změna okolností musí radikálně změnit
realizovatelnost dosud nesplněných smluvních závazků.15 Mezinárodní právní komise si
dala velmi záležet na formulaci textu tohoto ustanovení, aby neohrozila stabilitu
uzavřených smluv. Argumentace touto klauzulí neuspěla ani ve známém případě
projektu Gabčíkovo-Nagymaros, Maďarsko vs. Slovensko u Mezinárodního soudního
dvora, který neshledal pád komunismu v Maďarsku za podstatnou změnu okolností dle
čl. 62 VÚSM.16
Přesto tento článek dává prostor k využití i u podobných organizací, jakou je
EU. Ukázalo se to minimálně jednou v nedávné historii. V roce 1966 Francie oznámila
svůj úmysl jednostranně vystoupit z vojenských struktur Severoatlantické aliance

15

16

ČEPELKA, Čestmír. Právo mezinárodních smluv: Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969)
s komentářem. Praha : Karolinum, 1999, s. 106.
Viz odst. 104 rozsudku, který je k nalezení na www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf,
[cit. 2009-3-21].
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(NATO). Opírala se právě o zásadní změnu okolností, která ji vedla k tomuto
rozhodnutí. Francie zdůrazňovala fakt, že NATO již nekoresponduje s podmínkami ve
světě tak, jak tomu bylo v roce 1949. Paříž obzvláště poukazovala na změnu mocenské
rovnováhy na světové úrovni a s tím spojené proměny obrany západního světa.17
Zbylých čtrnáct členských států NATO pokládalo postup Francie za politicky
a vojensky neoprávněný. Právně však jednání Francie státy nenapadly. Nakonec Rada
NATO rozhodnutí Francie v červnu 1966 vyhověla.
V případě EU si lze představit minimálně jednu situaci, kdy by mohlo dojít na
dovolání se zásadní změny okolností. Konkrétně by se jednalo o situaci, kdy by orgány
EU rozšiřovaly své pravomoci tak, jak by již nebylo napsáno ve smlouvách.
Překračovaly by tak své kompetence a ukládaly by členským státům povinnosti, které ze
smluv nevyplývají. Pak by bylo právně možné i díky maastrichtskému rozsudku18
dovolávat se možnosti přenesení svrchovaných práv zpět na členský stát a potažmo
celkového vystoupení z EU. Německý ústavní soud se vyslovil takto: „Německá
spolková republika je … také po nabytí platnosti Smlouvy o Evropské unii členem
státního svazku, jehož moc je odvozena od členských států. … Německo je pánem smluv,
které ho zavázaly ke Smlouvě o EU na neomezenou dobu … s vůlí dlouhodobého
členství. Tato příslušnost však nakonec může být opět zrušena protichůdným aktem.“19
Dále Německý ústavní soud zdůraznil, že právo EU se musí vyvíjet v souladu
s německým právem a že Německo deleguje své kompetence jen v takové míře, která je
předvídatelná ve chvíli přenesení.20 Z rozsudku lze odvodit, že pokud by orgány EU
chtěly v budoucnosti rozšířit své kompetence více, než Německo uzná za vhodné, může
v krajním případě z EU vystoupit nebo alespoň neaplikovat dané právo. Není možné
však rozpoznat, zda Spolkové republice je tímto rozhodnutím přiznáno právo na
jednostranné vystoupení nebo jen na vystoupení ve shodě s ostatními členskými
zeměmi. Podobně se Německý ústavní soud vyslovil i v případě měnové unie. Spolková
republika dle rozsudku z roku 199821 má možnost z měnové unie vystoupit, pokud se

17

WALTEMATHE 2000, s. 100.
Maastrichtský rozsudek (Maastricht-Urteil) byl vydán 12. 10. 1993 Německým ústavním soudem.
Potvrdil slučitelnost Maastrichtské smlouvy s německým Základním zákonem. Celé znění k nalezení
na http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv089155.html, [cit. 2009-3-20].
19
BRUHA, Thomas, NOWAK, Carsten. Recht auf Austritt aus der EuropäischenUnion?: Anmerkungen
zu Artikel I-59 des Entwurfs eines Vertrages über eine Verfassung für Europa. Archiv des
Völkerrechts. 2004, Bd. 42, N. 1, s. 4–5.
20
BERGLUNG 2006, s. 149.
21
Rozsudek k nalezení na http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv097350.html, [cit. 2009-3-21].
18
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Evropská centrální banka (ECB) odkloní od cenové stability.22 V tomto případě by se
však jednalo jen o vystoupení z měnové unie, a nikoliv z EU. Zmíněný případ
překročení kompetencí orgány EU je sice myslitelný jako ukázkový příklad zásadní
změny okolností, ale pravděpodobně by se řešil jinak než vystoupením ze struktur EU.
Členským státům EU je totiž poskytnuta ochrana práv před ESD, který zákonnost
jednání orgánů EU přezkoumává.23 Jen v případě, že by ESD nevnímal postup orgánů
jako porušení smluv a postup schválil, bylo by možné se dovolávat článku 62 VÚSM
a vystoupit z EU.
V případě uplatnění jednoho z výše uvedených článků by členský stát musel dle
článku 65 VÚSM nejprve ostatním smluvním stranám dát písemné vědět o svém úmyslu
včetně jeho odůvodnění. Pokud by žádný členský stát neuplatnil ve lhůtě tří měsíců
(v naléhavém případě v kratší době) po obdržení návrhu na vystoupení námitku, zaslal
by vystupující stát všem smluvním stranám listinu, která by obsahovala prohlášení
o odstoupení od smluv EU. V případě, že by některý členský stát vznesl námitku, byly
by strany povinny dle čl. 65 odst. 3 VÚSM hledat řešení prostředky uvedenými v článku
33 Charty Organizace spojených národů. Pokud by tento postup nevedl k žádnému
řešení, předpokládá čl. 66 VÚSM přenesení sporu ke smírčí komisi Organizace
spojených národů.
Stát, který by v současné době chtěl vystoupit z EU a nenašel by pochopení
u ostatních členských států, by podle mezinárodního práva veřejného měl určitou šanci
na jednostranné opuštění EU. Nicméně je důležité si uvědomit, že VÚSM je psána
natolik opatrně, že v případě EU uplatnění článku 56 nebo 62 je z právního hlediska
velmi obtížné. Navíc následující procedurální postup vystoupení může být velmi
komplikovaný.

1.1.2 Jednostranné vystoupení dle práva Evropské unie
Přestože existuje několik argumentů, proč nahlížet na EU z pohledu
mezinárodněprávního, můžeme se setkat s názorem, že se právo EU rozvinulo do
22
23

BERGLUNG 2006, s. 150.
Blíže čl. 46 Smlouvy o EU, čl. 230 Smlouvy o založení ES, čl. 146 Smlouvy o založení EURATOM.
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samotného právního systému, který je na mezinárodním právu nezávislý.24 V tomto
případě pak jednostranné vystoupení z EU nepřipadá v úvahu. Fakt, že smlouvy EU
jsou uzavřeny na neurčitou dobu, by se ještě dal zpochybnit odkazem na jiné
mezinárodní organizace, které jsou vytvořeny také na neomezenou dobu, a přesto
vystoupení z nich je dovoleno. Uveďme například Smlouvu mezi Austrálií, Novým
Zélandem a Spojenými státy americkými (ANZUS), která v článku 10 stanoví, že
smlouva je uzavřena na neurčitou dobu a zároveň kterákoliv smluvní strana může od
smlouvy odstoupit jeden rok poté, co svůj úmysl oznámí ostatním státům.25 Oponovat se
však již nedá judikatuře ESD, která má dominantní význam pro konkretizaci
a zdokonalování práva EU. I když se ESD výslovně k otázce vystoupení nevyjádřil, je
dle mého názoru možné z jeho prohlášení rozpoznat, že on členství v EU vidí jako
právně nevratné. V řadě rozsudků, které se týkaly supranacionální identity a svébytnosti
práva Společenství, právo EU odděloval od práva mezinárodního.26 V tomto směru za
první významný rozsudek lze považovat ten s názvem Van Gend en Loos z 5. 2. 1963.27
Na otázku, zda má článek 12 tehdejší Smlouvy o založení EHS (nyní čl. 25 Smlouvy
o založení ES) v národním právu bezprostřední účinek v tom smyslu, že příslušníci
členských států se mohou na základě tohoto článku dovolávat práv, odpověděl takto:
„Pro určení toho, zda ustanovení nějaké mezinárodní smlouvy zasahují svými důsledky
až tak daleko, je třeba vzít v úvahu jejich ducha, celkovou strukturu i znění. Z cíle
Smlouvy o založení EHS, jímž je vytvoření společného trhu, na jehož fungování mají
bezprostřední zájem všechny zainteresované strany ve Společenství, vyplývá, že tato
Smlouva je více než pouhou dohodou upravující vzájemné povinnosti dotčených států.
… Z toho je třeba vyvodit závěr, že Společenství vytváří nový právní řád mezinárodního
práva, v jehož prospěch státy, byť jen v přesně vymezených oblastech, omezily svá
suverénní práva a jehož subjekty nejsou jen členské státy, ale i jejich příslušníci.“28 ESD
tedy již v roce 1963 pohlížel na ES jako na zvláštní typ mezinárodní organizace, která si
jde svojí vlastní právní cestou. O rok později ESD svůj postoj zopakoval a přidal

24

ZBÍRAL 2007, s. 766.
Celá smlouva k nalezení na http://usembassy-australia.state.gov/anzus/anzus.pdf, [cit. 2009-3-21].
26
BRUHA, NOWAK 2004, s. 10.
27
Správní spor N. V. Algemene Transport en Expeditie Onderneming Van Gend en Loos se sídlem
v Utrechtu vs. Nederlandse Administratie der Belastingen; předběžná otázka, kterou vznesla
Tariefcommissie (Nizozemsko). Rozsudek k nalezení na
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=3705:cs&lang=en&list=3705:cs,2681:cs,&pos=1&page=1&nbl
=2&pgs=10&hwords=Case%2026-62~&checktexte=checkbox&visu=#texte, [cit. 2008-3-21].
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PÍTROVÁ, Lenka, POMAHAČ, Richard. Průvodce judikaturou evropského soudního dvora 1. díl.
Praha : Linde, 2000, s. 44–45.
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k němu odkaz na neomezenou dobu platnosti Smlouvy o založení EHS v rozsudku
Flaminio Costa29: „Na rozdíl od běžných mezinárodních smluv vytvořila Smlouva EHS
vlastní právní řád, který se – jakmile smlouva vstoupila v platnost – stal nedílnou
součástí právních řádů členských států a který jejich soudy musí aplikovat. Členské
státy – třebaže jen ve vymezených oblastech omezily svá suverénní práva a vytvořily
právní řád zavazující jak jejich příslušníky, tak je samé tím, že na neomezenou dobu
vytvořily Společenství, které má vlastní subjektivitu, způsobilost právně jednat
a vystupovat na mezinárodním poli a zejména skutečné pravomoci, vyplývající
z omezení suverenity či přenesení pravomoci členskými státy na Společenství.
Skutečnost, že členské státy přenesly práva a povinnosti vznikající na základě Smlouvy
ze sféry vnitrostátního práva do právního řádu Společenství, s sebou nese trvalé
omezení jejich suverénních práv, nad nímž následný jednostranný akt neslučitelný
s koncepcí právního Společenství nemůže převážit.“30 Ještě konkrétněji se k nemožnosti
přesunutí suverénních práv zpět na členský stát ESD vyjádřil v rozsudku Komise vs.
Francie z 14. 12. 1971: „Nelze předpokládat, že by ustanovení Smlouvy zanikla. Členské
státy se dohodly vytvořit Společenství na neomezenou dobu, které má stálé instituce
vybavené skutečnými pravomocemi vycházející z omezení suverenity nebo přenesení
pravomocí ze států na Společenství. Pravomoci takto delegované nemohou proto být
staženy ze Společenství a vráceny členským státům kromě účinkem jasného ustanovení
Smlouvy.“31 Odklon od mezinárodního práva ESD dokonal v posudku EHS č.1/91 ze
dne 14. 12. 1991: „Smlouva o EHS, ačkoli byla uzavřena v podobě mezinárodní
smlouvy, představuje v podstatě ústavní listinu právního společenství. Podle ustálené
judikatury Soudního dvora vytvořily smlouvy Společenství nový právní řád, v jehož
prospěch se státy ve stále větším rozsahu vzdávají svých suverénních práv a jehož
subjekty nejsou jen členské státy, ale rovněž jejich státní příslušníci. Hlavními znaky
takto vytvořeného právního řádu Společenství jsou zejména jeho nadřazenost právům
členských států a přímý účinek celé řady ustanovení uplatnitelných na jejich státní

29

Civilní a správní spor Flaminio Costa vs. E.N.E.L; předběžná otázka, kterou vznesl Giudice
conciliatore di Milano (Itálie). Rozsudek k nalezení na:
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=5203:cs&lang=en&list=5203:cs,5198:cs,5205:cs,&pos=1&page
=1&nbl=3&pgs=10&hwords=Case%206-64~&checktexte=checkbox&visu=#texte, [cit. 2009-3-21].
30
PÍTROVÁ, POMAHAČ 2000, s. 52–54.
31
Celý rozsudek k nalezení na:
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=23895:cs&lang=en&list=23895:cs,23871:cs,&pos=1&page=1&
nbl=2&pgs=10&hwords=7-71~&checktexte=checkbox&visu=#texte, [cit. 2009-3-21].
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příslušníky a členské státy samotné.“32 Názor ESD je z výše uvedených rozsudků
zřejmý. Jednostranné vystoupení z EU a navrácení pravomocí zpět členskému státu není
právně možné. Postup dle práva EU v případě úmyslu jednostranného vystoupení
nepřichází proto v úvahu.

1.2 Vyjednané vystoupení
Opuštění EU na základě dohody s ostatními členskými státy by bezesporu bylo
schůdnější variantou nežli jednostranný postup vystupujícího státu. Integrace EU
dosáhla již tak vysoké úrovně, že vystoupení uskutečněné ve shodě se zbylými státy EU
by bylo pro obě strany výhodnější. Především by se předešlo právní a ekonomické
nejistotě, kterou by jednostranné vystoupení způsobilo. Vzhledem k neexistenci práva
ani na vystoupení se souhlasem ostatních členských států ve smlouvách EU vyvstává
otázka, jak členskému státu dovolit opustit EU. Opět přiházejí v úvahu dvě varianty
postupu – podle mezinárodního práva nebo práva EU. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma
možnostmi je v tom, zda by členské státy rozhodly o vystoupení samy nebo by se do
procesu zapojily i orgány EU.

1.2.1

Vyjednané vystoupení dle mezinárodního práva
Na rozdíl od jednostranného vystoupení převládá v tomto případě názor, že

uplatnění mezinárodního práva je zcela legitimní. Členské státy jako subjekty
mezinárodního práva veřejného dosud nevstoupily do „evropského státu“, a proto
mohou samy bez orgánů EU dovolit některému z členů EU vystoupit.33 Opět se můžeme
obrátit na VÚSM, která v čl. 39 říká: „Smlouva může být změněna dohodou mezi
stranami.“ Navíc čl. 54 písm. b) upravuje přímo odstoupení od smlouvy, když
stanovuje: „Zánik smlouvy nebo odstoupení některé strany od ní může nastat kdykoli se
souhlasem všech stran po poradě s ostatními smluvními státy.“ Všimněme si, že toto
ustanovení předpokládá konzultaci i se smluvními státy, které již projevily souhlas být
smlouvou vázány, avšak v dané době pro ně tato smlouva ještě nezakládá práva
a povinnosti.34 Nicméně tento fakt nemění nic na tom, že dle mezinárodního práva
členské státy mohou po dohodě změnit zakládající smlouvy EU a zajistit tak vystoupení
32

Celý posudek k nalezení na http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-CS-AVIS-C-0001-1991-200407018-05_00.html, [cit. 2009-9-21].
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členského státu z EU. Toto řešení je zajisté snáze obhajitelnější než jednostranné
vystoupení dle mezinárodního práva.

1.2.2

Vyjednané vystoupení dle práva Evropské unie
Evropský soudní dvůr nahlíží na použití mezinárodního práva skepticky, jak již

bylo uvedeno v předchozí části. Nejinak tomu je i v otázce změny smluv. V rozsudku
Defrenne vs. Sabena z 8. 4. 1976 konstatoval, že Smlouva může být modifikována jen
prostřednictvím dodatků dle čl. 236 Smlouvy o založení EHS.35 Také z posudku EHS
č.1/91 ze dne 14. 12. 1991 lze usuzovat, že dle ESD lze základy Společenství změnit jen
postupem, který předvídá právo EU.36 V tomto případě bychom museli postupovat dle
čl. 48 SEU37, který říká: „Vláda kteréhokoli členského státu nebo Komise může Radě
předkládat návrhy na změnu smluv, na nichž je Unie založena. Zaujme-li Rada po
konzultaci s Evropským parlamentem a v případě potřeby i Komise stanovisko pro
svolání konference zástupců vlád členských států, svolá předsedající Rady tuto
konferenci, aby si společně dohodly změny, jež by v těchto smlouvách měly být
provedeny. Institucionální změny v měnové oblasti jsou rovněž konzultovány
s Evropskou centrální bankou. Změny vstupují v platnost po ratifikaci všemi členskými
státy v souladu s jejich ústavními předpisy.“ Revize smluv dle čl. 48 by však mohla být
omezena cíli Smlouvy, pod které nespadá vystoupení členského státu.38 Navíc při
vystupování jednoho ze států se jedná o změnu stavu členství, proto je někdy
považováno analogické použití čl. 49 SEU za vhodnější nástroj pro vystoupení
členského státu z EU.39 Tento článek stanovuje podmínky a postup přijímání nového
státu do EU: „Každý evropský stát, který uznává zásady uvedené v čl. 6 odst. 1, může
požádat o členství v Unii. Svou žádost podává Radě, která rozhoduje jednomyslně po
konzultaci s Komisí a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, vyjádřeného
nadpoloviční většinou všech jeho členů. Podmínky přijetí a s ním spojené nezbytné
33

WALTEMATHE 2000, s. 195.
ČEPELKA 1999, s. 106.
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Celý rozsudek k nalezení na
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=53615:cs&lang=en&list=67128:cs,67060:cs,53615:cs,53568:cs,
23864:cs,23833:cs,&pos=3&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=defrenne~&checktexte=checkbox&vis
u=#texte, [cit. 2009-3-21].
36
WALTEMATHE 2000, s. 195.
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o založení ESUO.
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následné úpravy smluv, na nichž je Evropská unie založena, jsou předmětem dohody
mezi členskými státy a žadatelským státem. Tato dohoda vyžaduje ratifikaci všemi
smluvními státy v souladu s jejich ústavními předpisy.“ Jak dle čl. 48 SEU, tak čl. 49
SEU by smlouva upravující vystoupení byla předložena Radě. V případě postupu dle čl.
48 SEU by takovou smlouvu mohla iniciovat i Komise, avšak nelze předpokládat, že by
Komise jednala tak nediplomaticky a navrhla by sama vystoupení členského státu.40
Velký rozdíl však spočívá v tom, že čl. 49 SEU předvídá jednohlasný souhlas Rady,
zatímco dle čl. 48 SEU ve spojení s čl. 205 SES postačuje prostá většina hlasů.
Rozhodnutí většinou v čl. 48 SEU se však odvolává na svolání vládní konference
a nikoliv na změnu smlouvy jako takové. Proto ještě významnější odlišnost můžeme
vidět v roli EP. Článek 49 SEU vyžaduje souhlas EP absolutní většinou členů, kdežto čl.
48 SEU předvídá pouze konzultaci. Pro čl. 49 SEU tedy hovoří demokratické přání, aby
při tak důležitém rozhodnutí byl optán i EP jako zástupce lidu. Obzvláště pokud si
uvědomíme, že vystoupením členského státu může být potencionálně postižen každý
občan EU.41 Na druhou stranu je rozporuplné dát EP moc nad vystoupením členského
státu mimo jiné pro nedostatek kompetencí.42 Bezesporu je však zřejmé, že při vůli
všech členských států by vystoupení z EU bylo možné i podle práva EU.

40

WALTEMATHE 2000, s. 193.
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2. Vystoupení z EU dle Smlouvy o Ústavě pro Evropu
a Lisabonské smlouvy
Již při římských jednáních o založení EHS byla diskutována možnost začlenění
klauzule o vystoupení.43 Shoda však v tomto bodě nebyla nalezena a souhlas získala
dodnes platná formule „Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.“ Také v dalším
průběhu integrace zůstala otázka práva na vystoupení z EU živá. Nicméně nikdy se
nepřenesla do samotného textu revizní smlouvy. To se změnilo v roce 2002, kdy se
v návrhu Konventu pro budoucnost Evropy objevila právní regulace vystoupení z EU.
Článek umožňující vystoupení přežil bouřlivé debaty v Konventu a nacházel se i ve
finální verzi Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Té však bylo v referendech v roce 2005
vysloveno francouzské „non“ a nizozemské „nee“. O dva roky později se objevil nový
pokus reformy EU v podobě Lisabonské smlouvy, která obsahuje velmi podobnou
klauzuli jako Smlouva o Ústavě pro Evropu. Lisabonská smlouva je nyní v procesu
ratifikace jednotlivými členskými státy, které kromě Irska44 zvolily parlamentní cestu
schvalování. Lze se proto domnívat, že brzy bude primární právo EU obsahovat
možnost vystoupení.
Následující kapitola by měla odpovědět na několik otázek: „Proč na počátku
21. století se politici EU odhodlali zavést právo na vystoupení?“, „Jaká debata tomuto
rozhodnutí předcházela?“, „Co přesně obsahoval článek o vystoupení ve Smlouvě
o Ústavě pro Evropu?“, „Jak se liší formulace klauzule v Lisabonské smlouvě?“ a „Co
lze vše vyčíst z těchto článků?“. Cílem tedy není hodnotit úmysl včlenit právo na
vystoupení do základních smluv. Účelem je nastínit situaci, která tomuto převratnému
kroku předcházela, a provést rozbor článku o vystoupení.

2.1 Konvent a právo na vystoupení z EU
Začleněním klauzule o vystoupení do zakládajících smluv mezinárodní organizace
vznikají jak výhody, tak nevýhody. Obecně se předpokládá, že existence takového
ustanovení povzbuzuje k ratifikaci smlouvy větší množství států a také umožňuje hlubší
integraci. Státy pod dojmem možnosti navrácení své suverenity zpět na národní úroveň

43
44

BRUHA, NOWAK 2004, s. 4.
Irská ústava vyžaduje referendum u všech smluv, které pozměňují EU.
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se pravděpodobněji upíší k širším závazkům.45 Na druhou stranu je nutné počítat
s možnými negativními následky. Na příkladu Společnosti národů lze demonstrovat
eventualitu oslabení struktury mezinárodní organizace.46 Navíc existuje nebezpečí, že
státy budou využívat článek o vystoupení k politickým či ekonomickým tlakům.47
V případě EU jsou zmiňovány různorodé argumenty pro a proti začlenění klauzule
o vystoupení. Zastánci tohoto postupu se nejčastěji odvolávají na předpokládanou
silnější angažovanost členských států na integračním procesu.48 Vycházejí z toho, že
státy přesouvají stále více suverenity na evropskou úroveň a už jim pomalu dochází vůle
tak činit. Z tohoto pohledu ustanovení o vystoupení jim ponechává zadní vrátka, která
mohou použít, pokud by se situace vyvíjela proti jejich představám. Někteří autoři49
k tomu dodávají fakt, že se stále rozšiřují oblasti, kde je rozhodováno kvalifikovanou
většinou, a proto strach zemí z hlubší integrace bez zřetelné možnosti vystoupení roste.
Navíc podle Sary Berglundové zakotvení takového práva dává jasný signál zemím,
které se dosud ostýchají vstoupit do EU, že Společenství je standardní mezinárodní
organizací, do které nevstupují navždy.50 Prezídium Konventu o budoucnosti Evropy
dodalo, že EU je postavena na dobrovolné spolupráci, a proto pokud stát musí žádat
o členství, tak má mít zároveň právo na vystoupení.51 S tím souvisí i tvrzení Andrease
Maurera, který klauzuli o vystoupení považuje za demokratický nástroj, který by neměl
v EU chybět, protože zajišťuje státu moc nad budoucností svých občanů a teritoria.52
Jako poslední z důvodů pro zakotvení práva na vystoupení uveďme ukončení nynějších
debat, zda vystoupení z EU je možné či nikoliv, popřípadě podle jakých ustanovení by
se mělo postupovat a podobně. Jasně daná pravidla a postup by zabránily konfliktům.
Naproti tomu stojí odpůrci, kteří v zavedení možnosti vystoupit vidí hrozbu pro EU. Dle
Bruhy a Nowaka tato novinka rozbíjí koncept stále užší unie evropských států
a národů.53 Götting poukazuje na jasné odstoupení od dosud akceptovaného principu
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HELFER, Laurence R. Exiting Treaties. Virginia Law Review. 2005, vol. 91, is. 7, s. 110.
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HERBST, Jochen. Observations on the Right to Withdraw from the European Union: Who are the
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trvalosti Unie.54 Irsko a Dánsko se navíc obává posílení euroskeptických skupin.55 Proti
se staví i EK, která poukazuje na možnost členských států vydírat ostatní hrozbou
vystoupení.56 V tom však naopak Doering spatřuje obranu malých států, které nejsou
v EU příliš slyšet.57 Je patrné, že názory se od sebe velmi liší, což se projevilo
i v Konventu při projednávání tohoto bodu programu.
Mnohé argumenty členů Konventu korespondovaly s výše uvedenými, ale také
se objevily názory nové. Na straně obhájců je představili například poslanci EP Neil
MacCormick a Helle Thorning-Schmidtová či britská poslankyně Gisela Stuartová.
MacCormick odkazoval na nutnost vytvoření dobrovolného charakteru EU s ohledem
na potřebu jasného signálu vůči občanům EU, kteří by tak mohli více důvěřovat
projektu evropské integrace.58 S ohledem na občany a na již existující možnost
vystoupit dle VÚSP se odvolávala Thorning-Schmidtová: „Všichni se shodujeme, že
i teď mají státy faktickou možnost vystoupit z EU. Je mi záhadou, proč to nesdělit i širší
veřejnosti. A proč se odvolávat na Vídeňskou úmluvu, když to lze napsat do Ústavy?“59
Naopak Stuartová bránila článek o vystoupení snahou vyvrátit argument oponentů, že
jeho začleněním se stane nástrojem k vydírání a politickému nátlaku, když řekla:
„Zmínka odchodu je extrémně vážná a má dalekosáhlé následky, takže si myslím, že
nebude užívána lehkovážně. Bude-li, nebude těžké usvědčit ty, kteří ji zneužívají,
z blufování.“60 Proti této skupině členů Konventu se postavili například polská
zástupkyně vlády Danuta Hübnerová, německý poslanec Jürgen Meyer či rakouský
a nizozemský zástupce vlády Hannes Farnleitner a Gijs de Vries. Meyer shrnul téměř
všechny jejich argumenty: „Výslovné včlenění klauzule o vystoupení je neslučitelné
s Evropskou ústavou a integračním cílem vytváření stále užšího svazku evropských
národů sdíleným všemi členskými státy. Navíc by to popíralo myšlenku Unie, která je
založena na solidaritě občanů a států, pokud by samotné členské státy mohly jednoduše
rozhodnout o vystoupení. Podle platného práva nemůže být žádný stát nucen zůstat
v Unii. Výslovné ustanovení o vystoupení navíc obsahuje nebezpečí zneužití odpůrci
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Evropy v členských státech.“61 De Vries k tomu ještě dodal: „Nesouhlasíme s klauzulí
o vystoupení jak z důvodů principiálních, tak praktických. Co se týče důvodů
principiálních, klauzule o vystoupení nepatří do Ústavy, protože by změnila charakter
Unie. Změnila by Unii ve více mezivládní organizaci – unii států, kterou můžete
kdykoliv opustit. Existuje zásadní rozdíl mezi Světovou poštovní unií a Evropskou unií.
Evropská unie není jen unií států, ale také unií lidí. Usmířit tyto lidi a spojit je do
společné politické unie je podstatou evropské integrace. Nevytváříme jen ekonomickou
organizaci, kterou můžeme libovolně opouštět a stávat se členy, vytváříme politickou
unii. To je proč otci zakladatelé nevčlenili klauzuli o vystoupení ve smlouvách.“62 I přes
veškeré tyto výhrady se však článek o vystoupení z EU objevil ve výsledném
dokumentu Konventu, který představil Valéry Giscard d'Estaing na zasedání Evropské
rady v Soluni 20. června 2003. Převážil tedy názor, že v situaci budoucích dvaceti pěti
členských států klauzule o vystoupení pomůže posunout integraci vpřed tím, že státy se
nebudou tolik ostýchat vzdát se větší míry suverenity a země mimo EU budou mít větší
vůli do EU vstoupit.

2.2 Dobrovolné vystoupení z Unie – čl. 60 Smlouvy o Ústavě
pro Evropu a čl. 50 Lisabonské smlouvy
Ve finální verzi Smlouvy o Ústavě pro Evropu, která byla podepsána 29. října
2004 v Římě hlavami států nebo předsedy vlád všech 25 členských zemí, se skrýval
i článek I-60 s nadpisem Dobrovolné vystoupení z Unie:
„1. Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit.
2. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny
Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím
k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjedná v souladu s čl. III-325 odst. 3. Jménem Unie
ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
3. Tato Ústava přestane být pro dotyčný stát použitelná dnem, ke kterému vstoupí v platnost dohoda o
vystoupení, nebo, nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení podle odstavce 2, nerozhodne-li Evropská
rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této lhůty.
4. Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje vystupující členský stát,
nepodílí na jednáních ani evropských rozhodnutích Rady nebo Evropské rady, která se jej týkají.
Kvalifikovaná většina je vymezena jako nejméně 72 % členů Rady zastupujících zúčastněné členské státy,
které představují nejméně 65 % obyvatelstva těchto států.
5. Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové přistoupení, podléhá tato žádost postupu podle
článku I-58.“
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Po odmítnutí „Ústavy“ se ve velmi podobné formě objevil článek
o dobrovolném vystoupení i v Lisabonské smlouvě, tentokrát jako čl. 50:
„1. Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit.
2. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny
Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím
k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjedná v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o
fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po
obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
3. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody v platnost, nebo, nedojde-li
k tomu, dva roky po oznámení podle odstavce 2, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě
s dotyčným členským státem o prodloužení této lhůty.
4. Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje vystupující členský stát,
nepodílí na jednáních ani evropských rozhodnutích Rady nebo Evropské rady, která se jej týkají.
Kvalifikovaná většina je vymezena v souladu s čl. 238 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské
unie.
5. Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové přistoupení, podléhá tato žádost postupu podle
článku 49.“

Podtržené části poukazují na změny provedené v Lisabonské smlouvě
a dokládají, že se jednalo jen o technické úpravy, které na význam článku nemají žádný
vliv. Proto by procedurální postup vypadal dle obou ustanovení stejně. Členský stát,
který si přeje vystoupit, informuje o svém úmyslu Evropskou radu, která musí oznámení
přijmout. Rada EU je pověřena vyjednáváním o podmínkách vystoupení s daným státem
a uzavřením dohody o vystoupení podle instrukcí Evropské rady. Dle odst. 2 je
v dohodě o vystoupení očekávána zmínka o formě budoucího vztahu mezi vystupujícím
státem a EU, který by mohl spočívat například ve vstupu dané země do Evropského
hospodářského prostoru (EHP) a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).63
Poté, co je dohoda uzavřena, musí být schválena kvalifikovanou většinou v Radě EU
a odsouhlasena prostou většinou Evropským parlamentem. Zástupci vystupujícího státu
se rozhodování neúčastní a nezapočítávají se do požadovaných většin hlasů.64 Pokud
tyto úkony proběhnou bez problémů, stát vystoupí z EU dnem, kdy dohoda mezi ním
a EU vstoupí v platnost. Na celé vyjednávání dle odst. 3 je vyměřena lhůta dvou let, což
patrně vyplývá ze zkušenosti s vystoupením Grónska, které trvalo dva a půl roku.65
V případě, že by shody v tomto časovém rozmezí nebylo dosaženo a stát by nesouhlasil
s jeho prodloužením, vystoupil by dva roky poté, co oznámil svůj úmysl Evropské radě.
Tímto dnem by přestala platit práva a povinnosti vyplývající z členství v EU. Pro
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zbývající členy EU by to znamenalo nutnost změny předpisů, které stanovují účast
členských států na práci orgánů, a přizpůsobit je tak nové situaci.
Článek 60, resp. 50 skrývá však v sobě mnohem více nežli jen postup
vystoupení. Již jeho zařazení do první části Ústavy a do popředí Lisabonské smlouvy je
velice zajímavé z pohledu mezinárodního práva, kdy se takové klauzule objevují až
v části Obecné a závěrečné ustanovení. Další pozoruhodnost skýtá odst. 2, který
nevyžaduje od vystupujícího státu žádné vysvětlení.66 Možnost vystoupení je tak státu
dána bez jakýchkoli podmínek, když ze strany EU nejsou vyžadovány žádné zvláštní
okolnosti.67

Z právního

hlediska

je

však

největším

překvapením

připuštění

jednostranného vystoupení z EU. Stát může po dvou letech od oznámení svého úmyslu
zcela bez jakýchkoli podmínek vystoupit z EU, což by mohlo minimálně vyvolat
problémy fyzickým a právnickým osobám jak dané země, žijícím či podnikajícím
v jiném členském státě, tak i naopak občanům zbylých členských států působícím na
území vystupující země. V součtu článek o vystoupení dává EU nový akcent. Podle
Bruhy a Nowaka kodifikace volného práva na vystoupení značí hranici mezi
mezinárodněprávním spojením států a spolkovým státem.68
Právní teorie a politologická tvrzení se však mnohdy liší od politické praxe.
Proto se v další kapitole zaměříme na situace a jejich řešení, kdy některý členský stát
byl na cestě z EU.
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3. Relevance otázky vystoupení z EU v minulosti
Přestože doposud žádný členský stát z EU nevystoupil, nastalo několik situací,
kdy hrozilo zmenšení počtu členů. Pro účely této práce byly vybrány nejvýznamnější
případy, které pomohou na závěr popsat nejpravděpodobnější model vystoupení z EU.
Jedná se o krizi prázdné židle, referendum o vystoupení ve Velké Británii v roce 1975,
plán britských labouristů na vystoupení z ES na počátku osmdesátých let a podobný
úmysl řeckých socialistů ze stejné doby. V závěru kapitoly bude prozkoumáno jediné
uskutečněné vystoupení z ES, a to v případě Grónska coby autonomní oblasti Dánska.

3.1 Krize prázdné židle
První vážný spor uvnitř EHS, při kterém se poprvé mluvilo o možnosti snížení
počtu členských států, propukl v polovině 60. let 20. století. Přestože byl pro mnohé
téměř šokem, z dnešního pohledu se na něj můžeme dívat spíše jako na logické vyústění
dění na počátku 60. let. Od roku 1958 byl ve Francii u moci Charles de Gaulle.
Navzdory některým předpokladům válečný hrdina souhlasil s Římskou smlouvou
a cestou evropské integrace.69 Nicméně jeho vize sjednocení Evropy byla značně
odlišná od jeho partnerů v EHS. Generál viděl budoucnost Evropy v mezivládní
spolupráci respektující suverénní práva národních států. Dne 15. května 1962 tisku
sdělil: „Už jsem to řekl a nyní to opakuji, že zde nemůže být jiná Evropa než Evropa
států.“70 Tato představa se však dostávala čím dál více do konfliktu s vývojem EHS
a přáním ostatních členů. Důkazem toho může být odmítnutí Fouchetova plánu v roce
1962. Když se k tomu ještě přidalo francouzské veto vůči členství Velké Británie v EHS
v roce 1963, ochlazení vztahů mezi Francií a zbytkem Společenství bylo nevyhnutelné.
Rok 1965 byl bouřlivým vyvrcholením tohoto stavu.
V polovině března 1965 poprvé rozčílil de Gaulla předseda Komise EHS Walter
Hallstein, když ve Spojených státech amerických navštívil Bílý dům i Pentagon. Navíc
se proslýchalo, že Hallstein na otázku amerického novináře, jaká je jeho funkce,
odpověděl: „Jsem něco jako premiér Evropy.“71 Pro de Gaulla byla Komise institucí
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byrokratů bez jakékoliv demokratické legitimity a měla zůstat jen servisem pro vlády.72
Proto se mu takové jednání nemohlo ani trochu líbit. Vzápětí přišel další útok
Hallsteina. Dne 22. března Komise představila bez předešlé konzultace s vládami velmi
ambiciózní balíček, který obsahoval plán financování zemědělství, změny v rozpočtu
Společenství a posílení pravomocí EP. Konkrétněji se jednalo o vytvoření systému
nezávislého financování pro Společenství založené na přesunu importních cel ze
zemědělských a průmyslových výrobků přímo do EHS a posílení pravomocí EP
v přijímání rozpočtu. V praxi to mělo znamenat, že Komise se stane značně finančně
nezávislou a EP bude schopný pozměňovat návrhy rozpočtu předkládané Komisí
prostou většinou. Pokud by Komise změnu návrhu schválila, Rada ministrů by ho mohla
odmítnout jen hlasy alespoň pěti ze šesti států.73 Výsledkem by bylo zásadní posílení
schopnosti Komise kontrolovat celý rozpočtový proces. Francie okamžitě obvinila
Komisi z překročení svého mandátu.74 Paříž nebyla ochotna dělat jakékoliv
institucionální změny, které by podporovaly nadnárodní charakter Společenství.
Rozhodující debata o balíčku Komise se uskutečnila na zasedání Rady ministrů
ve dnech 28. – 30. června 1965. Francie měla eminentní zájem na schválení první části
návrhu týkajícího se financování zemědělství, a proto prosazovala projednávání balíčku
po částech. Proti tomu se však postavilo zbývajících pět zemí. Čas účastníky jednání
tlačil. K 1. červenci 1965 vypršela dočasná dohoda o financování zemědělství a bylo
potřeba dojednat nový plán na příštích pět let. Tohoto faktu chtěl využít Hallstein, který
předpokládal, že pod tlakem nutnosti dohody nad prioritou francouzské politiky Paříž
ustoupí. Nestalo se tak. Ministr zahraničí Francie Couve de Murville ve dvě hodiny ráno
1. července na tiskové konferenci oznámil, že zasedání je zastaveno kvůli nemožnosti
dosažení dohody o financování Společné zemědělské politiky.75
De Gaulle situaci využil a konflikt vyostřil. Paříž nejprve nařídila svým
ministrům a úředníkům, kteří pracovali v institucích Společenství, zdržet se účasti
v Radě ministrů a výborech. Dne 7. července de Gaulle dokonce povolal zpět do Francie
stálého zástupce u EHS Jean Marca Boegnera. Pře o zemědělství tak poskytla
francouzskému prezidentovi možnost pokusit se prosadit svoji vizi evropské spolupráce.
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Zamezit chtěl především plánovanému přechodu k většinovému hlasování v Radě, které
předvídal článek 8 odst. 3 Římské smlouvy od 1. 1. 1966. Dva měsíce po začátku krize
prázdné židle de Gaulle zveřejnil své požadavky na tiskové konferenci. Vyhrožoval
pokračováním bojkotu EHS, dokud se státy nedohodnou na novém finančním rámci
Společné zemědělské politiky, Komise omezí své politické ambice a ustanovení
o kvalifikované většině budou vypuštěny z Římské smlouvy.76 Později v rozhovoru na
otázku, zda je důležitější finanční záležitost nebo nadnárodní téma, odpověděl: „Musíme
začít s nadnárodní otázkou.“77
Důležité bylo, jak se zachová zbytek Společenství. Ustoupí požadavkům nebo se
postaví jednotně proti Francii? Hned na začátku krize daly státy najevo, že to Paříž
nebude mít jednoduché. Když Francie žádala o zrušení zasedání Rady, Itálie jako
předsedající země požadavek ignorovala a 13. července se Rada ministrů sešla v pěti
a deklarovala zasedání za právoplatné. Takto bez účasti Francie se Rada sešla ještě
čtyřikrát.78 K opravdové jednotné linii jednání však došlo až v září.

Nejprve se

uskutečnila zmiňovaná tisková de Gaullova konference, která státy vystrašila pokusem
Francie revidovat Římskou smlouvu a dodala tak impulz k jednomyslnému postupu.
Následně se konaly volby v Německu, které jednoznačně79 potvrdily proatlantickou
vládu Ludwiga Erharda, což otevřelo cestu k německému převzetí vedení boje proti de
Gaullovi. Dne 25. října na zasedání Rady zveřejnila „pětka“ společné stanovisko:
„Vlády se domnívají, že řešení problémů Společenství musí být nalezeno v rámci Smluv
a jejich institucí.“80 Tím jasně daly najevo, že v žádném případě nejsou ochotny
přistoupit na revizi zakládajících smluv. Nicméně ve snaze problém vyřešit učinily
ústupek a pozvaly Francii na mimořádné zasedání Rady ministrů bez zastoupení
Komise. Paříž nabídku odmítla s odůvodněním, že se nehodlá účastnit jednání
v Bruselu. Do sporu tak významnou měrou zasáhly prezidentské volby ve Francii, které
se konaly v prosinci 1965. De Gaulle očekával zisk nadpoloviční většiny hlasů již
v prvním kole. Byl hořce překvapen, když získal jen 44,64 % hlasů.81 Francouzský
prezident se zmýlil v tom, jak evropská krize ovlivní národní volby. Farmáři se obávali
o zemědělské náhrady a podnikatelé se domnívali, že rychlé vyřešení krize jim
76
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ekonomicky prospěje. Z tohoto důvodu někteří konzervativní a středoví voliči dali hlas
Jeanu Lecanuetovi – přesvědčenému Evropanovi, kterého podporoval Jean Monnet. Ve
druhém kole se de Gaulle utkal s mladým levicovým kandidátem Francoisem
Mitterandem, který byl nazýván „kandidátem Evropy“.82 De Gaulle sice v druhém kole
vyhrál většinou 55,91 %83, ale voliči mu poslali jasnou zprávu, že nepodporují jeho
evropskou politiku. Pod tlakem výsledků voleb a především zemědělských
a průmyslových zájmových skupin Francie souhlasila s mimořádným zasedáním Rady
ministrů v lednu 1966, které se mělo po dalším ústupku „pětky“ uskutečnit nikoliv
v Bruselu, ale v Lucemburku.
Na začátku zasedání 17. ledna 1966 francouzský ministr zahraničí Couve de
Murville představil dva body, na kterých by se účastníci měli shodnout. Za prvé se
jednalo o chování Komise. Obzvláště Francie chtěla vyřešit otázku při přijímání
velvyslanců třetích zemí a způsob představování návrhů. Za druhé bylo nastoleno téma
hlasování kvalifikovanou většinou, kdy Francie požadovala právo veta. Na formulaci
pravidel pro Komisi se delegace dohodly, ale jednání ohledně hlasování vázla. Zasedání
proto bylo přerušeno a znovu se Rada sešla v Lucemburku ve dnech 28. – 29. ledna
1966. Přestože právně byly pozice obou táborů nesmiřitelné, existovala politická vůle
krizi vyřešit. Dohoda byla nakonec nalezena v tzv. Lucemburském kompromisu, který
se skládal ze dvou částí. V první z nich se jednalo o vztahu mezi Radou a Komisí.
Mimo jiné bylo Komisi doporučeno, aby své návrhy konzultovala s vládami členských
států skrze jejich stálé zástupce v Bruselu. Důležitější však byl druhý oddíl, který se
věnoval většinovému hlasování:
„1. V případech, kdy rozhodnutí může být přijato většinovým hlasováním na
návrh Komise, jsou v sázce velmi důležité zájmy jednoho nebo více partnerů, členové
Rady se budou snažit v rozumném čase dosáhnout řešení, které může být přijato všemi
členy Rady a které respektuje jejich vzájemné zájmy a zájmy Společenství podle článku
2 Smlouvy.
2. S ohledem na předcházející odstavec francouzská delegace se domnívá, že
tam, kde jsou v sázce velmi důležité zájmy, diskuse by měla pokračovat až do doby, kdy
je dosaženo jednomyslné shody.
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3. Šest delegací se nicméně domnívá, že tento rozdíl nezamezí tomu, aby práce
Společenství pokračovala podle normálního postupu.“84
Francie si tak prosadila právo veta v Radě ministrů, pokud budou v sázce její
velmi důležité zájmy. De Gaulle se mohl vrátit zpět do Francie s tvrzením, že
supranacionalismus z EHS zmizel a Francie zůstává suverénní.85 Spokojení se však také
tvářili představitelé zbylých pěti států, kteří deklarovali, že dohoda je úspěch, protože
nebyla porušena Římská smlouva.86
Otázkou, pro koho to nakonec byla výhra, porážka nebo snad remíza, se
vzhledem k rozsahu práce a jejího zaměření není možno věnovat. Stejně tak se
nedostane ani na analýzu, do jaké míry lucemburský kompromis ovlivnil rozhodování
v Radě a vůbec celou evropskou integraci. Pro účely této práce jsou důležité jiné
poznatky.
Jednání, které předvedla Francie v roce 1965, pravděpodobně bylo v rozporu
s právem ES. Za porušení článku 587 Smlouvy o EHS mohli ostatní členové napadnout
chování Francie u ESD. Neučinili tak minimálně z důvodu obavy z eskalace konfliktu.
Krize prázdné židle je tak jasnou ukázkou úspěšného uplatnění neaktivního členství88
v praxi. Mluvilo se sice o možnosti vystoupení Francie, ale tato alternativa nebyla
pravděpodobně Paříží zvažována. Francouzský trvalý zájem na společné organizaci
evropského zemědělského a průmyslového trhu nedovoloval vystoupení z EHS.89
Z tohoto důvodu Paříž zvolila nátlak v podobě neúčasti na jednáních za účelem
vynucení si ústupků. Zde je vhodné odkázat na argumenty, které se ozývaly v Konventu
vůči začlenění klauzule o vystoupení v Ústavě pro Evropu. Mnozí tvrdili, že se stane
nástrojem k vydírání ostatních partnerů. Na tomto příkladu z poloviny šedesátých let
však můžeme vidět, že i bez takového ustanovení může být vyvíjen politický tlak na
ostatní členy Společenství. Zůstává však otázkou, zda by takové jednání bylo účinné
i dnes, kdy jsou stanovena úplně jiná pravidla pro hlasování v Radě EU, konají se
pravidelné summity Evropské rady a členů EU není šest, nýbrž dvacet sedm. To jsou
všechno bariéry k úspěšnému využití neaktivního členství v dnešní době, přesto
84
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v případě Francie jako jedné z největších a nejdůležitějších zemí EU by tato taktika
mohla být využita i za současných podmínek.
Vzhledem k tomu, že Francie reálně neuvažovala o vystoupení z ES,
neposkytuje krize prázdné židle žádné poznatky týkající se praktického postupu
vystoupení. Nicméně nabídla pohled na možné politické využití hrozby opuštění EU.
Následující kapitola se přesune přes kanál La Manche do Velké Británie, která měla
k vystoupení z ES podstatně blíže.

3.2 Referendum o vystoupení z EHS ve Velké Británii
Velká Británie se pokoušela vstoupit do EHS již od roku 1961, kdy poprvé
konzervativní vláda Harolda Macmillana podala žádost o přistoupení. Podruhé obnovila
žádost labouristická Wilsonova vláda v roce 1967. V obou případech však zasáhl
francouzský prezident Charles de Gaulle právem veta. Teprve třetí pokus byl úspěšný.
Podmínky přistoupení byly dojednány konzervativní vládou Edwarda Heatha v lednu
1972 s tím, že Velká Británie se k 1. lednu 1973 stane členem EHS.
Přestože v roce 1970 šly konzervativní i labouristická strana do národních voleb
s tím, že budou usilovat o vstup do EHS, po nečekaném Heathovu vítězství se strana
labouristů rozštěpila na dva tábory ohledně integrace Velké Británie do evropských
struktur. Předseda strany Harold Wilson se nacházel ve velmi obtížné pozici. On sám
v roce 1967 podával žádost o přistoupení k EHS a stál i na počátku jednání s ES v roce
1970, ale nyní musel nabídnout oběma frakcím přijatelné řešení. Svízelnou situaci
vyřešil prohlášením, že podmínky, které vyjednala konzervativní strana, jsou
nevyhovující.90 V nadcházejících národních volbách v roce 1974 ve volebním programu
labouristé slíbili, že pokud se vrátí k moci, zahájí jednání o nových podmínkách členství
Velké Británie v EHS91 a že výsledek budou konzultovat s občany hlasováním buď
v národních volbách, nebo referendu.92 Když volby v únoru 1974 nepřinesly jasného
vítěze, lidé museli k urnám znovu v říjnu téhož roku. Tentokrát získali labouristé
většinu tří křesel.93 Vyjednávání o nových podmínkách členství však začala již během
první poloviny roku 1974, kdy vládli labouristé bez většiny hlasů v Dolní sněmovně.
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Na zasedání Rady ministrů v dubnu 1974 britský ministr zahraničí James Callaghan
prohlásil: „Britská vláda má právo navrhnout změny ve Smlouvách jako zásadní
podmínku pokračování britského členství. Velká Británie si tak ponechává právo
vystoupit ze Společenství, pokud nebudou odsouhlaseny uspokojivé podmínky.“94
Požadavky přednesené na jednání se shodovaly s předvolebním programem labouristů
pro únorové volby:
•

významné změny ve Společné zemědělské politice,

•

nové a spravedlivější metody financování rozpočtu Společenství,

•

žádnou ekonomickou a měnovou unii, která by nutila Británii přijmout zvyšující
se nezaměstnanost za účelem dodržování fixních měnových pravidel,

•

zachování rozhodovacích pravomocí Parlamentu nad britskou ekonomikou
v oblastech, které jsou nutné k udržení efektivní regionální, průmyslové a
fiskální politiky,

•

dohodu nad pohybem kapitálu, která bude ochraňovat britskou platební bilanci
a politiku plné zaměstnanosti,

•

lepší zabezpečení ekonomických zájmů Commonwealthu a rozvojových zemí,

•

žádnou harmonizaci daně z přidané hodnoty, která by požadovala nutné zdanění
některých statků.95
Dvě ze sedmi položek se vůbec nedostaly na jednací stůl, protože nebylo o čem

diskutovat. Zavedení kontrol nad pohybem kapitálu již bylo dovoleno a směrnice
z 11. dubna 1967 o dani z přidané hodnoty umožňovala členským státům nezdanění
položek pro sociální účely.96 Ani ekonomická a měnová unie nebyla velkým tématem
kvůli ropné a finanční krizi v letech 1973–1974. Hlavními otázkami se tak staly jen
body jedna, dva a šest. Na konci maratonu schůzek a zasedání bylo v březnu 1975
představeno několik ústupků vůči Velké Británii v těchto oblastech. Společenství se
shodlo, že poskytne pomoc chudým státům Commonwealthu a umožní maximální
přístup výrobků z těchto zemí na trh Společenství. Německý kancléř Helmut Schmidt
odmítl zvýšení zemědělských cen a požadoval přezkoumání stavu Společné zemědělské
politiky (SZP). Navíc byl dohodnut mechanismus výpočtu rabatu z příspěvku do
rozpočtu. Při splnění několika kritérií (stát musel být čistým přispěvatelem do rozpočtu,
94
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musel mít ekonomický růst nižší než 120 % průměru Společenství a musel mít deficit
platební bilance) dostane Velká Británie či jiný členský stát vrácenu určitou část
příspěvku.97 Vzhledem k vyhlídkám těžby ropy ze Severního moře bylo však
pravděpodobné, že Británie nesplní poslední kritérium deficitu platební bilance.98
Přestože je zřejmé, že se nejednalo o významné změny podmínek členství pro
Velkou Británii, představil premiér Wilson dohodu jako jednoznačné splnění požadavků
Londýna a referendum o nově vyjednaných podmínkách vyhlásil na 5. června 1975.
Pro výsledek referenda byla důležitá pozice parlamentních stran a jejich
doporučení voličům. V březnu se hlasovalo ve vládě v poměru 16 k 7 ve prospěch
setrvání v EHS.99 V dubnu hlasoval Parlament, který se také vyslovil ve prospěch EHS,
tentokrát poměrem 396 k 172 hlasům.100 Nicméně při tomto hlasování se plně projevila
rozštěpenost labouristů, kteří hlasovali v poměru 137 pro a 145 proti setrvání Velké
Británie v EHS.101 Tomuto rozložení sil u labouristů odpovídalo i Wilsonovo
rozhodnutí, který dovolil porušit pravidlo jednoty vystupování vlády. Ti členové
kabinetu, kteří vystupovali proti pokračování členství Velké Británie v EHS, mohli
veřejně své stanovisko vyjádřit a prosazovat ho v kampani. Navíc do všech domácností
byly doručeny letáky jak zastánců, tak odpůrců pokračování členství v EHS financované
z veřejných zdrojů. Přesto kampaň ve prospěch další účasti Velké Británie v EHS byla
masivnější a vlivnější. Mimo jiné díky tomu, že se na ní podíleli hlavní představitelé
všech tří největších stran (Roy Jenkins za labouristy, Edward Heath za konzervativce,
Jeremy Thorpe za liberály). Rozhodnutí přišlo 5. června 1975, kdy se 64,6 procent102
voličů vyjádřilo k otázce: „Myslíte si, že Spojené království by mělo setrvat v Evropském
společenství (společném trhu)?“.103 Dvě třetiny (67,2 %) účastníků referenda vhodilo do
urny lístek, na němž bylo napsáno „ANO“.104 Jednalo se tak o jasné vítězství stoupenců
evropské integrace a také premiéra Wilsona, který vítězstvím nad některými svými
spolustraníky bezpochyby posílil svoji pozici ve straně.
Podobně jako v případě krize prázdné židle byla hrozba vystoupení z ES využita
jako politický nástroj k získání určitých výhod od Společenství. V tomto případě se však
97
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jednalo spíše o vynucený krok, který vyvolala levicová opozice uvnitř Labouristické
strany (LP). Opět si nicméně můžeme všimnout minimálně částečného úspěchu této
taktiky.
Jak by ale vypadala situace, kdyby se voliči rozhodli opačně? Souhlasily by
ostatní členské státy s vystoupením Velké Británie? Na základě několika indicií lze
alespoň částečně na tyto otázky odpovědět. Pokud by se voliči vyjádřili pro odchod
z EHS a politici by toto rozhodnutí chtěli vykonat, ostatní členské státy by takovému
jednání pravděpodobně nebránily. Lze tak usuzovat z toho, že žádný členský stát se
nevyjádřil proti konání referenda a možnému vystoupení Velké Británie. Navíc Londýn
byl členem Společenství teprve dva roky, je tudíž možné předpokládat, že by nebyly
příliš velké potíže s jeho vystoupením. Právně by zřejmě došlo k vystoupení se
souhlasem ostatních členských států i institucí ES.
Na tomto příkladě bylo naznačeno, že i přes neexistenci ustanovení o vystoupení
z EU by takové rozhodnutí bylo pravděpodobně v případě Velké Británie schváleno.
Možná i díky tomuto zjištění část labouristické strany nezanevřela na možnost odchodu
z ES a plánovala jej o několik let později znovu.

3.3 Plán britských labouristů na vystoupení z ES na počátku
osmdesátých let
Téma vystoupení z ES neopustilo levicové křídlo LP ani po prohraném
referendu v roce 1975. Do voleb v roce 1979 však Harold Wilson a poté James
Callaghan dokázali vnitrostranickou opozici úspěšně eliminovat. Zvrat nastal po drtivé
porážce labouristů ve volbách do Dolní sněmovny, kdy tato strana získala nejméně
hlasů od roku 1935.105 Nespokojenost labouristů s výsledkem a touha po změně posílila
levicovou frakci strany. Již ve volbách do EP, které se konaly tři měsíce po porážce, se
jim podařilo prosadit prohlášení, v kterém stálo: „Pokud nebude během přiměřené doby
dosaženo požadovaných zásadních změn, Británie by měla odejít z ES.“106 Dalším
vítězstvím pro tuto skupinu byla stranická konference v Brightonu, na níž prezentovala
svůj reformní levicový program. Mimo jiné tam byla schválena kontrola obsahu
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volebních prohlášení Národní výkonnou komisí107 (NEC), což na několik let zapříčinilo
sérii levicových programů.108 V červnu 1980 NEC publikovala dokument, v kterém
nabádala, aby příští labouristická vláda byla zvolena na jasném mandátu vystoupení ze
Společenství.109 Navíc členové levicové frakce ve straně zřetelně a nahlas dávali najevo
své protievropské nálady. Například Peter Shore, bývalý ministr životního prostředí,
řekl: „Před sedmi lety, když nás Heath vzal do Společenství, byla nám voda společného
trhu po kotníky. Před pěti lety, když jsme pořádali referendum, už nám voda sahala po
kolena. Do roku 1980 nám voda vyšplhala až po bradu.“110
Zastáncům ES v LP se takovéto jednání samozřejmě nemohlo líbit. Propast mezi
oběma tábory rostla. V listopadu 1980 předseda strany James Callaghan odmítl veškerá
prohlášení proti ES a odstoupil. Rozpoutal tak boj o předsednické křeslo a zároveň další
směřování strany. Kandidáti v prvním kole byli čtyři. Michael Foot, předseda klubu
labouristů v Dolní sněmovně a zároveň jeden z hlavních představitelů kampaně proti
setrvání Velké Brtánie v ES během referenda 1975. Denis Healey, ministr financí
v letech 1974–1979 a také představitel levicového smýšlení, avšak bez negativního
postoje vůči ES. Peter Shore, ministr životního prostředí v letech 1976–1979 a další
z bývalého Wilsonova kabinetu, který vedl kampaň proti účasti Velké Británie v ES
v referendu. A John Silkin, ministr zemědělství v letech 1976–1979 a také odpůrce
členství v ES. Do druhého kola postoupili Healey se 112 hlasy a Foot s 83 hlasy.111
V druhém kole se zrodilo překvapení. Foot porazil Healeyho v poměru 139 ku 129
hlasům a stal se tak předsedou labouristů.112 Vítězství Foota můžeme vidět ve dvou
důvodech. Za prvé Foot získal hlasy od voličů, kteří se v prvním kole vyslovili pro
Shora a Silkina a stejně jako on odmítali členství v ES. Za druhé i někteří příznivci
Healeyho, kteří mu dali hlas v prvním kole, podpořili v kole druhém Foota. Jednalo se
o členy strany, kteří se následně odštěpili a vytvořili Sociálně demokratickou stranu
(SDP). Jejich motivem byla myšlenka, že pokud Foot vyhraje, rozštěpení strany bude
vypadat jako nutný čin k obraně proti levicové frakci.113 V březnu 1981 tak vznikla SDP
107
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pod vedením tzv. Gangu tří (David Owen, Bill Rodgers, Shirley Williams) jako obrana
proti izolacionistickým a xenofobním trendům ve straně.114
Po odchodu proevropského křídla se názor v LP zradikalizoval. V lednu 1981
NEC drtivě schválila dvanáctiměsíční rozvrh na vystoupení ze Společenství.
V následném prohlášení NEC z 21. 7. 1981 zdůraznila, že je pevně odhodlána
k vystoupení Velké Británie z ES, a to z toho důvodu, že členství přineslo Británii malý
nebo vůbec žádný prospěch.115 Hlavní problémy členství LP spatřovala ve zvyšování
cen potravin, velkých finančních odvodech Británie do rozpočtu ES, deficitu platební
bilance, zvyšující se ceně ropy v Severním moři a také odevzdání důležitých pravomocí
do Bruselu. Oprávněnost svého požadavku na vystoupení viděla LP v mezinárodním
právu.116
Plán na vystoupení byl následující. Ještě před volbami do Dolní sněmovny se
měly konat předběžné rozhovory s představiteli Společenství, jejichž výsledkem mělo
být vytvoření harmonogramu vystoupení. Smlouva o přistoupení z roku 1972 měla být
poté doplněna o ustanovení, které by ukončilo pravomoc evropských institucí vytvářet
právo aplikované ve Velké Británii. Navíc bylo předvídáno přechodné období, během
něhož by došlo k postupnému nahrazování evropské legislativy britskou. Další jednání
by pak následovala ohledně obchodních závazků. Britští zástupci by se během
vyjednávání neúčastnili zasedání v institucích ES kromě těch záležitostí, které by se
týkaly vystoupení Velké Británie. Závěrečným aktem by bylo zrušení platnosti
přístupové smlouvy Velké Británie k ES (European Communities Act 1972) britským
parlamentem. Důležité je také zmínit, že LP nepředpokládala uskutečnění referenda
o této otázce. Za rozhodnutí voličů považovala případný úspěch ve volbách.
První bod plánu se začal naplňovat již na konci listopadu. Labouristé přijali
návštěvu Komise s cílem projednat možnosti vystoupení. Zpráva delegace NEC
obsahovala: „Čelili bychom mnoha problémům při vystupování, ale žádný reprezentant
neprohlásil, že by bylo nemožné pro Velkou Británii z ES vystoupit. Vyjednávací proces
by zabral 18 až 24 měsíců a vyžadoval by souhlas všech členských států.“117 Následná
zpráva LP o tom, že Komise nevidí žádné právní problémy, však nebyla zcela pravdivá.
Právníci Komise se vyjádřili, že zrušení přístupové smlouvy Velké Británie by
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znamenalo porušení mezinárodního práva.118 Na to však LP nebrala ohled a ve volebním
programu do voleb v roce 1983 konstatovala, že příští labouristická vláda je odhodlána
k radikálním sociálním krokům ke zlepšení britské ekonomiky, v jejichž dosažení jim
brání členství v ES.119 Voliče LP ujistila, že vystoupení dosáhne přátelskou cestou tak,
aby nebyla ovlivněna zaměstnanost a vyhlídky na politickou a ekonomickou spolupráci
v Evropě.
V červnu 1983 se uskutečnily volby do Dolní sněmovny. Labouristé obdrželi
ještě méně hlasů než před čtyřmi roky. Jejich výsledek 27,6 % hlasů byl nejhorší od
roku 1918.120 Ani nová strana SDP nebyla úspěšná, když získala jen 6 křesel v Dolní
sněmovně. Důvodů pro porážku LP bychom našli bezesporu mnoho. Zmiňme alespoň
některé. Za prvé program byl postaven na evropské otázce, což tradičně nepatří mezi
hlavní voličská témata. Mnohem více Brity zajímá zaměstnanost, zdravotnictví, školství
apod. Za druhé opozice využila velmi dobře téma vystoupení jako důkaz toho, že LP
žije mimo realitu moderního světa.121 Za třetí se někteří autoři domnívají, že volební
kampaň LP byla špatně organizovaná a nesoudržná.122 A v neposlední řadě si musíme
uvědomit, že v roce 1982 Margaret Thatcherová vyhrála válku o Falklandy, což
enormní měrou přispělo k její popularitě. A tak po ještě drtivější porážce než v roce
1979 se opět měnil předseda. Do čela strany se postavil Neil Kinnock, pod jehož
vedením otázka Společenství již nehrála tak významnou roli. Ve volebním prohlášení
z roku 1987 již nenajdeme téměř žádnou zmínku o ES.
Přestože opět nedošlo k realizaci vystoupení členského státu z ES, je možné
z příprav LP vyčíst několik zajímavých faktů. Labouristé stejně jako v roce 1975
plánovali vystoupení ve shodě s ostatními členskými státy i institucemi ES. Tentokrát
navíc dodali, že jejich požadavek je legitimní z hlediska mezinárodního práva.
Vzhledem k poznatkům z první kapitoly se můžeme domnívat, že LP se odvolávala na
čl. 54 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969. Toto ustanovení požaduje
souhlas jen smluvních stran s odstoupením, a proto i přes výhrady Komise
k právoplatnosti vystoupení z ES by pravděpodobně Velká Británie opět uspěla se svým
požadavkem. Ani tentokrát totiž žádný členský stát nahlas nevyslovil nesouhlas
s možným vystoupením Londýna. Zajímavé je také poukázat na předpokládanou délku
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procesu vystoupení, která byla zmíněna ve zprávě delegace LP po návštěvě Komise.
Jeden a půl až dva roky se shoduje s klauzulí o vystoupení obsaženou v Ústavě pro
Evropu a také v Lisabonské smlouvě, která předpokládá vyjednávání v délce dvou let.
Na první pohled se podobný příběh o vystoupení z ES uskutečnil ve stejné době
v Řecku. Následující kapitola však ukáže, že řecký případ byl přece jen odlišný.

3.4 Řečtí socialisté a jejich snaha vystoupit z ES
V roce 1974 se na řecké politické scéně objevila nová strana – Panhelénské
socialistické hnutí (PASOK). Jednalo se o formu poválečné latinskoamerické sociální
demokracie charakteristickou levicovým populismem a charismatickým osobním
vedením.123 První roky existence nové strany vedené Andreasem Papandreou byly ve
znamení radikální rétoriky. V září 1974 PASOK vydal tzv. Deklaraci principů, v které
se definuje jako hnutí pracujících a sociálně slabých lidí, jehož hlavním cílem je
politická a vojenská nezávislost Řecka a vytvoření státu osvobozeného od jakékoliv
kontroly a vlivu ekonomické oligarchie.124 Odmítá tak od počátku členství Řecka v ES
a to na základě teorie centra versus periferie. Periferie slouží zájmům centra, které
proniká do periferie jak ekonomicky, tak politicky a kulturně. PASOK viděl západní
mocnosti jako centrum a Řecko jako periferii, z čehož odvozoval, že vstup do ES jen
upevní roli Řecka jako periferie a stane se satelitem kapitalistického systému.125 Navíc
vstup do ES dle sociálních demokratů by znamenal nemožnost národního plánování,
vážné ohrožení řeckého průmyslu a vedl by k zániku řeckých farmářů.126 Jako
alternativu k ES strana nabídla nejprve vytvoření nekapitalistického středozemního
společenství. Po uznání nereálnosti této možnosti se PASOK uchýlil k prosazování
speciální dohody s ES norského typu, avšak ani tato eventualita nebyla pro Řecko
skutečným řešením. Jednalo se spíše o ukázky prázdných frází bez obsahu, které však
působily na laickou veřejnost. Volby v roce 1977 to jen potvrdily. PASOK získal
25,3 % hlasů, což bylo dvakrát více než v předchozích volbách. Výsledek tak
ospravedlnil taktiku sociální demokracie.
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Na konci 70. let však přišla v otázce vystoupení z ES změna. Představitelé strany
si uvědomovali, že řečtí voliči neodmítají členství v ES, ale jsou spíše kritičtí vůči
NATO a úzké vojenské spolupráci se Spojenými státy. Z tohoto důvodu PASOK
zmírnil rétoriku vůči ES a nabízel již jen referendum o vstupu (později setrvání) do ES.
Tím se poprvé projevil rozpor mezi radikální teorií, kterou strana hlásala, a reálnou
politikou, kterou socialisté dělali. I oni totiž věděli, že státy ES jsou nejdůležitějšími
obchodními partnery Řecka a že objem peněz plynoucí z fondů ES není malý. Navíc dle
řecké ústavy (čl. 44 odst. 2) referendum nemůže být vyhlášeno bez souhlasu prezidenta
republiky, kterým v té době byl pro evropsky smýšlející Constantine Caramanlis.
Když pravicová vláda Nové demokracie (ND) úspěšně dovedla 1. ledna 1981
Řecko do Společenství, předpokládala, že v následujících parlamentních volbách za to
bude po zásluze odměněna. Nestalo se tak. PASOK v říjnových volbách vyhrál a musel
začít konfrontovat svoje sliby s mezinárodní a ekonomickou realitou. Místo slíbeného
referenda o vystoupení z ES začala socialistická vláda vyjednávat s Komisí. V únoru
1982 jí představila podmínky, za kterých Řecko zůstane členem ES. Vláda požadovala
dlouhodobé výjimky z ustanovení o společném trhu (obzvláště o hospodářské soutěži)
a navýšení objemu prostředků z fondů Společenství.127 První požadavek byl zásadní,
protože požadoval speciální zacházení pro Řecko. Komise postupovala opatrně.
Odpověděla, že není možné měnit Římské smlouvy ani úroveň integrace, které ES
dosáhla, ale že je připravena hledat řešení řeckého problému v rámci práva ES úzkou
spoluprací s řeckými představiteli.128 Následovala řada jednání, která byla zpočátku
velmi komplikovaná. Řecká vláda nebyla připravena k žádnému kompromisu. Řecký
ministr pro evropské záležitosti Vartis řekl: „My jsme vysvětlili Společenství naše
problémy. Nyní je na nich, aby vypracovala řešení.“129 Teprve když se začaly rýsovat
konkrétní změny v podmínkách členství Řecka, začala fungovat pragmatická
spolupráce. Nakonec bylo dohodnuto, že lhůty pro některé ústavní úpravy
(např. zavedení daně z přidané hodnoty) budou odloženy, a budou zavedena opatření,
která usnadní příjem prostředků z fondů ES.130 Obě strany si tak začaly lépe rozumět
a PASOK zaujal kladnější postoj vůči Společenství.
Na počátku 80. let se tedy Společenství muselo potýkat s dvěma snahami
o vystoupení. Případy Velké Británie a Řecka však byly dost odlišné. Zatímco snaha
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labouristů byla skutečná a obsahovala reálný plán, u řeckých socialistů se jednalo
o populismus, který se postupně střetával s realitou. Není proto možné analyzovat, jak
by vystoupení z ES v případě Řecka probíhalo, a vyvozovat tak závěry směrem
k praktické proceduře vystoupení. Nicméně můžeme tvrdit, že i bez existence klauzule
o vystoupení je možné téma opuštění ES politicky využít, resp. zneužít, a to ať už na
domácí, či evropské scéně. Řeckým socialistům se to povedlo na obou úrovních. Na
domácím poli vyhráli i díky tématu vystoupení z ES volby a následně získali výhody
pro svoji zemi od ES. Podobnou taktiku „vydírání¨“ uplatnili řečtí představitelé
i později během vyjednávání o přistoupení Španělska a Portugalska do ES, když za svůj
souhlas s jejich vstupem požadovali finanční dotace.
Dosud jsme se zabývali případy, kdy některý členský stát plánoval odchod z ES
či jím hrozil. Nyní se podíváme na případ, kdy se vystoupení z ES opravdu podařilo.
Nejednalo se však o členský stát, ale o závislé území Dánska.

3.5 Vystoupení Grónska ze Společenství
Největší ostrov na světě s počtem obyvatel kolem padesáti tisíc byl až do roku
1953 dánskou kolonií. V tomto roce však byla schválena v Dánsku nová ústava
a Grónsko se stalo jeho integrální součástí. Stejný status zůstal Grónsku i do doby, kdy
Dánsko vstupovalo do ES, a proto se dle čl. 227 odst. 1 Smlouvy o ES stalo součástí
Společenství. Nezměnil na tom nic ani jasně negativní výsledek referenda v Grónsku
o vstupu do ES. Naprostá většina, 71 % obyvatel131 se vyslovila proti zapojení Grónska
do struktur ES.132 Nicméně celkový výsledek referenda o vstupu Dánska do ES byl
kladný a Grónsko se tak stalo k 1. lednu 1973 součástí ES s několika výjimkami
vyjádřenými v Protokolu č. 4 přístupové smlouvy.

Dle něj měla být zachována

podmínka šesti měsíců pobytu v Grónsku pro získání oprávnění pro některé obchodní
činnosti a Společenství se zavázalo k hledání řešení specifického grónského problému
v oblasti rybolovu. Jiná situace nastala v případě dalšího území Dánska – Faerských
ostrovů. Ty roku 1948 získaly autonomii, a proto na jejich žádost byly dle čl. 227 odst.
5 Smlouvy o ES ve spojení s Protokolem č. 2 vyjmuty z působnosti smluv Společenství.
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Grónské hospodářství je zcela závislé na rybolovu. Sedmdesát procent vývozu
tvoří ryby a rybí výrobky.133 Hlavním tématem tak pro Grónsko při vstupu do ES bylo,
jak budou zajištěna jeho práva na rybolov v rámci Společné rybolovné politiky ES.
Kromě slibu ve zmiňovaném protokolu byly učiněny i praktické kroky. V článku 101
přístupové smlouvy bylo zajištěno pro Grónsko výhradní právo lovit ve vodách do
12 mil od grónského pobřeží, což mělo pokrýt rybářskou kapacitu Grónska.134 Zbylé
pobřežní vody Grónska do 200 mil měly být sdíleny s ostatními členskými státy. Za
tento kompromis mělo být Grónsko kompenzováno nejen obvyklými výhodami členství
v ES, jako například jednoduchý přístup výrobků na společný trh, ale hlavně výraznými
finančními prostředky. Investice do infrastruktury, vzdělání a dalších odvětví byly ve
srovnání s ostatními regiony ES více než nadprůměrné. Do září 1981 se investice
Společenství vyšplhaly na 962 milionů dánských korun135, což bylo asi dvacetkrát více
než u dalšího zaostalého regionu – Sicílie.136 Financována byla výstavba přístavů,
tepelné elektrárny, telekomunikačního spojení, letiště apod. Další zvýhodnění Grónska
v rámci ES můžeme vidět také v jeho zastoupení. Grónsko mělo garantováno jednoho
poslance v EP, který zastupoval 50 000 obyvatel. Průměrně však Evropský poslanec
zastupoval 600 000 obyvatel svého státu. Navíc reprezentant Grónska mohl být součástí
dánské delegace v Radě ministrů v případě projednávání otázky, která se týkala tohoto
ostrova. Zvláštní vztah ke Grónsku potvrdila i Komise, která nezasáhla v případě
zákona o zaměstnávání pracovních sil, který byl přijat v Grónsku v březnu 1980
a obsahoval jasné diskriminační prvky pro zaměstnávání občanů jiných členských států.
Řada povolání byla vyhrazena jen místním pracovníkům a ostatní zaměstnání mohl
vykonávat příslušník cizího státu jen se souhlasem místního pracovního úřadu.137
I přes značné především ekonomické výhody nebylo členství v ES mezi
grónskými obyvateli populární. Obecným důvodem může být fakt, že společnost Inuitů
se diametrálně liší svými pravidly, kulturou, ekonomikou i sociální strukturou od
společnosti evropské, a proto nezapadá do konceptu evropské integrace založené na
pocitu identity mezi Evropany.138 Existovaly však i konkrétní výhrady, které grónští
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obyvatelé zmiňovali. Za prvé jim vadilo, že důležitá rozhodnutí ohledně Grónska jsou
přijímána nejen v Kodani ale i v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, kde mají ještě
menší šanci prosazovat své zájmy. Poukazovali na to, že pokud se chce Grónsko
zúčastnit setkání v Bruselu trvající třeba jen půl dne, potřebuje na to, aby se zástupce
dostal tam a zpět, týden.139 Za druhé mělo Grónsko obavy o svoje nerostné suroviny.
Obzvláště v nalezištích uranu viděli problém. Článek 70 odst. 4 Smlouvy o EURATOM
předpokládá sankce pro členský stát, který nedostatečně využívá těžbu a získávání rudy,
přestože hospodářsky jsou výrobní možnosti zřejmě dlouhodobě zdůvodněné. Navíc
s přibývajícím zahraničním kapitálem a moderní technikou narůstaly obavy z poškození
životního prostředí. Nejdůležitějším argumentem proti ES se však bez pochyby stal
rybolov. Velkou nevýhodu totiž občané viděli v tom, že v jejich vodách (do 200 mil)
mohou rybařit i posádky jiných členských států. Navíc často docházelo k nelegálnímu
rybolovu především německých rybářů v jejich výsostných vodách do 12 mil, což
vrhalo špatné světlo na celé ES.140
Souhrn veškerých obav a nespokojenosti vyústil v touhu po autonomii na
Dánsku a vystoupení z ES. Národní cítění vycházelo především z mladé vzdělané
generace.141 První záměr se jim splnil již v roce 1979, kdy Grónsko od dánské vlády
získalo autonomii a mohlo si vytvořit vlastní shromáždění (Landsting) a vládu
(Landstyre). V pravomoci centrální vlády zůstala zahraniční politika, obrana země,
soudnictví a společná měnová politika. V dubnu 1979 se uskutečnily první volby do
Landstingu, které vyhrála umírněná levicová strana Siumut, která se stavěla proti
členství Grónska v ES. Následkem toho Landstyre vyjednal souhlas dánské vlády
s případným vystoupením Grónska z ES a následně rozhodl o konání referenda v otázce
setrvání v ES. Dne 23. února 1982 proběhlo konzultativní referendum, v kterém
obyvatelé Grónska odpovídali na otázku: „Chceš, aby Grónsko zůstalo v ES?“.142
Výsledek byl velmi těsný v neprospěch členství. Za účasti 74,9 % voličů se jich 52 %
(12 615) vyslovilo proti setrvání ve Společenství a 46 % (11 180) pro pokračující
členství v ES.143 Rozdíl by tedy naprosto minimální a někteří autoři se dokonce
domnívají, že vše mohlo dopadnout jinak, kdyby bylo umožněno hlasovat 1 600
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zaměstnancům americké základny, kteří by pravděpodobně sympatizovali s ES.144 I přes
tak nejednoznačné vyjádření obyvatelstva se grónská vláda rozhodla výsledek referenda
respektovat a 26. března 1982 požádala dánskou vládu, aby začala vyjednávat s ES
o vystoupení Grónska z ES a jeho přechodu ke statutu zámořských zemí a území ve
smyslu čl. 131 Smlouvy o založení EHS.
V květnu 1982 předložil dánský ministr zahraničí návrh Radě ministrů na úpravu
smluv s ohledem na vystoupení Grónska z ES. Oprávněnost požadavku viděla grónská
vláda společně s dánskými představiteli jak v dánském ústavním právu, tak
mezinárodním právu. Článek 20 dánské ústavy říká, že pravomoci mohou být přeneseny
z dánských centrálních autorit na mezinárodní organizaci jen za podmínky, že zpětné
přenesení těchto práv není vyloučeno.145 Z toho vyplývá, že dánská ústava poskytuje
možnost Smlouvu o přistoupení zrušit. Co se týče mezinárodního práva, byly
připraveny dva scénáře řešení. Pokud všechny ostatní členské státy budou souhlasit
s vystoupením Grónska, dánská vláda bude odkazovat na článek 54 VÚSM z roku 1969.
Za předpokladu, že by některý ze států nechtěl schválit odchod Grónska, byla
připravena i varianta jednostranného vystoupení Grónska, a to na základě článku 56
VÚSM. Dle odst. 1 písm. a) je možné odstoupit od smlouvy, pokud bylo úmyslem stran
připustit možnost výpovědi nebo odstoupení v době uzavření smlouvy. V tomto případě
bylo Grónsko připraveno argumentovat případem Faerských ostrovů, které díky již
nabyté autonomii měly právo rozhodnout, zda chtějí do ES vstoupit. Lze se domnívat,
že kdyby autonomie Grónska byla v té době předvídána, měly by smluvní strany ES
úmysl učinit stejné opatření pro Grónsko.146 Druhou možností v rámci článku 56 bylo
odvolání se na povahu smluv zmíněnou v odst. 1 písm. b), která umožňuje odstoupit
jednostranně od smlouvy, pokud to lze vyčíst z povahy smluv. Grónsko v tomto případě
postupovalo podle úvahy, že povahou smluv ES je vytvoření evropského společného
trhu. Do tohoto konceptu však Grónsko nespadá geograficky a jeho ekonomický podíl
je zcela minimální, proto vystoupení Grónska není v protikladu s povahou smluv
a může být proto umožněno.147 Obě dvě interpretace článku 56 je možno označit za
nedokonalé. V prvním případě byla Faerských ostrovům dána možnost vyslovit se pro
vstup do ES nebo proti vstupu, a nikoliv pro nebo proti setrvání v ES, proto úmysl
smluvních stran nemohl být stejný. V případě druhém se argumentace zdá ještě slabší,
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protože fakt, že vystoupení Grónska není v rozporu s povahou smluv ES, ještě
neznamená, že lze vyvodit z povahy smluv možnost vystoupení, což předpokládá čl. 56
VÚSM. K argumentaci by se zřejmě mnohem více hodil čl. 62 VÚSM, který je založen
na principu podstatné změny poměrů. V případě Grónska došlo bezesporu k významné
změně, a to obdržení autonomie na Dánsku. Jednalo se o změnu nepředvídatelnou, která
zároveň tvořila podstatný základ souhlasu Grónska se vstupem do ES. Problém by však
mohl nastat ve splnění druhé podmínky tohoto ustanovení, že tato změna musí zásadně
měnit rozsah závazků, které mají být podle smlouvy ještě plněny. Přesto je tento článek
patrně schůdnější než odvolávání se na úmysl stran a povahu smluv.
Zda by jedna z možností jednostranného vystoupení uspěla, jsme se však
nedozvěděli. Žádný členský stát nevystavil Grónsku během vyjednávání pomyslnou
stopku. Možná také proto, že se ostrov nachází na půli cesty mezi Spojenými státy
americkými a tehdejším Sovětským svazem, a proto z hlediska bezpečnostních zájmů je
důležité mít Grónsko na své straně.148 Přesto vyjednávání o vystoupení trvala přes dva
a půl roku. V červnu 1982 se Rada obrátila na Komisi, aby se vyjádřila k návrhu dánské
vlády o vystoupení Grónska. Stejně tak byl návrh postoupen EP k přijetí stanoviska.
V únoru 1983 se Komise vyslovila ve prospěch Grónska, když doporučila, aby mu byl
nabídnut status zámořského území doplněný o další zvláštní ujednání. Stejně pozitivní
postoj zaujal i EP, kde jen menšina odporovala bezpodmínečnému vystoupení Grónska.
Obávali se ohrožení Společné rybolovné politiky, precedentu pro ostatní autonomní
regiony a možného vystoupení Grónska z NATO. Jednání v Radě ministrů pokračovala
až do února 1984, kde se největším tématem stal dánsko-německý spor o rybolov.
Rybaření v grónských vodách totiž představovalo pro německé posádky důležité zdroje
příjmů. Konečné rozhodnutí o podmínkách grónského vystoupení padlo 20. února 1984.
Jednalo se o změnu smluv dle čl. 236 Smlouvy o založení EHS ve smyslu vystoupení
Grónska z ES a jeho začlenění do seznamu zámořských zemí a území, jejichž statut je
specifikován v článcích 131–136 Smlouvy o založení EHS. Byla také dohodnuta
některá speciální ustanovení, jako například dohoda o poskytnutí rybářských práv
v grónských vodách, výměnou za finanční náhrady a volný přístup grónských rybích
výrobků na trh ES.149 Po nutné ratifikaci všemi členskými státy bylo 1. února 1985
Grónsku umožněno za velmi výhodných podmínek vystoupit z ES.
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Výše uvedený případ Grónska nemůžeme považovat za precedent vystoupení
z ES. Grónsko totiž nebylo členských státem ES, ale pouze integrálním a posléze
autonomním územím členského státu. Proto ani není zcela správné hovořit
o vystoupení, ale spíše o dohodě, která zmenšila územní rozsah platnosti smluv ES.150
Přesto případová studie může posloužit k získání poznatků o praktických možnostech
vystoupení z EU. V prvé řadě potvrzuje domněnku, uvedenou v předešlých kapitolách,
že členské státy jsou ochotny souhlasit s vystoupením, aby předešly jednostrannému
vystoupení. Za druhé bylo možno si ověřit, že využití článků VÚSM o jednostranném
vystoupení je velmi obtížné a jejich interpretace může být zavádějící. Dále vyjednávání
o vystoupení Grónska ukázalo, že proces vystoupení je dlouhý a komplikovaný.
V případě Grónska to trvalo více než dva a půl roku, a to ještě nemusely být řešeny
záležitosti jako změna počtu poslanců apod.151
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ZÁVĚR
V průběhu evropské integrace žádný členský stát z EU nevystoupil. Přesto se
mnohokrát možnost vystoupení stala diskutovaným tématem. Naposled vyvolal vášnivé
debaty Konvent o budoucnosti Evropy, když do návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu
zařadil i článek o dobrovolném vystoupení z EU.
Tato bakalářská práce přispěla do diskuse trochu jiným pohledem, když spojila
právní teorii s historickou zkušeností. V první části práce byla uvedena analýza
možnosti vystoupení z EU podle mezinárodního práva a práva EU, v části druhé pak
rozbor budoucí právní úpravy vystoupení z EU. Ve třetí části byly porovnány dosažené
výsledky z předchozích dvou teoretických kapitol s praktickými případy vystoupení.
Zakládací smlouvy EU neobsahují explicitní právo na vystoupení ze
Společenství, proto bylo nutné hledat možnost vystoupení v mezinárodním právu nebo
právu EU, a to nejen v jeho ustanoveních, ale také rozsudcích ESD. Právní teorie
rozeznává dva typy vystoupení – jednostranné a ve shodě s ostatními smluvními
stranami vyjednané.
Jednostranné vystoupení z EU by bylo vzhledem k hloubce integrace EU velmi
drastickým krokem, přesto existují ustanovení v mezinárodním právu veřejném, která
by odstoupení od smluv EU ospravedlňovala. V případě EU se jedná především
o článek 56 a 62 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969. V případě prvně
jmenované klauzule stát může odstoupit od smlouvy, pokud je potvrzeno, že bylo
úmyslem stran připustit možnost výpovědi. Dokumenty, které byly pro vznik smluv
důležité, nejsou ani v současné době dostupné. Nicméně podpis všech členských států
pod Smlouvou o Ústavě pro Evropu a Lisabonskou smlouvou, které ustanovení
o vystoupení obsahují, dokládá, že smluvní strany úmysl dovolit odstoupení od smluv
mají. V případě článku 62, který reflektuje podstatné změny okolností, je již
argumentace mnohem složitější. Obzvláště pokud si uvědomíme, že ani v případě
rozsudku Gabčíkovo-Nagymaros Mezinárodní soudní dvůr nepřipustil argumentaci
opřenou o podstatnou změnu okolností ve formě pádu komunistického režimu. Přesto ve
spojitosti s EU v jednom případě přichází v úvahu použití tohoto ustanovení. Jednalo by
se o situaci, kdy by orgány EU překračovaly své pravomoci a ESD by takový postup
schválil, pak by se členský stát mohl obrátit na článek 62. Naopak v případě
jednostranného vystoupení dle práva EU, jak bylo zjištěno, je s ohledem na rozsudky
ESD, které se vyslovují pro právně nevratné členství v EU, takový postup nemožný.
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Vystoupení vyjednané ve shodě s ostatními členskými státy je právně
proveditelné podle mezinárodního práva i práva ES. Vídeňská úmluva o smluvním
právu hovoří o této situaci jasně v čl. 54 písm. b), v němž uvádí, že odstoupení některé
strany od smlouvy může nastat kdykoli se souhlasem všech stran. Dle práva EU by státy
mohly postupovat buď dle čl. 48 SEU, který upravuje změnu smluv, nebo dle čl. 49
o přijetí státu do EU, který by mohl být použit analogicky pro vystoupení.
Na základě rozboru všech právních možností vystoupení byl vyvozen závěr, že
souhlasné i jednostranné vystoupení z EU je právně ospravedlnitelné, čímž byla
potvrzena první část teze. Tím byla zároveň zodpovězena otázka, zda články
o dobrovolném vystoupení v Ústavě a Lisabonské smlouvě, zmiňované v druhé kapitole
této práce, jsou významným převratem v EU či nikoliv. Vzhledem k tomu, že právo na
jednostranné i souhlasné vystoupení v současné době existuje, jedná se jen o jeho
zakotvení do práva EU. Důvodem pro to nebyla jen snaha ukončit nekonečné debaty
o legálnosti vystoupení, ale především jasný vzkaz současným a budoucím členským
státům, že EU není vězením, ale standardní mezinárodní organizací. Od tohoto kroku si
představitelé EU slibují větší ochotu členských států k hlubší integraci.
V historii integračního procesu EU se ze strany některých členských států
vyskytly náznaky vystoupení z EU. Všechny tyto případy byly rozebrány ve třetí
kapitole, aby bylo možno zjistit, zda se při nich postupovalo v souladu s výsledky
právní analýzy uvedené v první kapitole. V událostech krize prázdné židle, referendu
o vystoupení z ES ve Velké Británii v roce 1975, plánu britských labouristů vystoupit
z ES na počátku osmdesátých let, podobném úmyslu řeckých socialistů ve stejné době
a vystoupení Grónska z ES se vyskytuje několik společných charakteristických znaků.
Ten nejdůležitější se týká postoje členských států k vystoupení. Ani v jednom případě se
žádný člen EU nevyslovil proti úmyslu některého státu vystoupit z EU. Tím
Společenství eliminovalo možnost jednostranného postupu členského státu. Můžeme
proto tvrdit, že eventualita jednostranného vystoupení je velmi malá. Vystupující stát
i ostatní členské státy jsou si vědomy, že jednostranné vystoupení z EU by mohlo mít
velmi neblahý dopad na obě strany. Právo EU má přímý účinek na fyzické a právnické
osoby členských států, proto by jednostranné vypovězení působnosti práva EU
v jednom členském státě vyvolalo chaos. Na základě tohoto zjištění lze vyloučit úvahy
o praktickém využití právní možnosti jednostranného vystoupení. Tím byla vyvrácena
druhá část teze bakalářské práce, že všechny právně teoretické možnosti vystoupení jsou
reálně využitelné v praxi.
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Pravděpodobný postup vystoupení členského státu v praxi demonstrovalo
vystoupení Grónska v polovině osmdesátých let. Jedná se sice jen o autonomní území
členského státu, ale obdobná procedura vystoupení by se pravděpodobně použila
i v případě vystoupení členského státu. Grónsko vystoupilo se souhlasem všech členů
podle práva EU, a to konkrétně dle čl. 48 SEU. To znamená, že byly pozměněny
smlouvy za účelem vyvázání Grónska z ES a přidělení mu statusu zámořských zemí
a území. Celé vyjednávání trvalo přes dva a půl roku, což je důležité v souvislosti
s návrhem klauzule o vystoupení, která je obsažena v Lisabonské smlouvě
a předpokládá délku vyjednávání v délce dvou let. Integrační proces EU je již mnohem
dále než v roce 1983, proto se lze domnívat, že by vyjednávání o vystoupení mohlo
trvat déle.
Zbylé případy snah o vystoupení z ES nakonec neskončily touto variantou.
Jednalo se totiž spíše o politické téma, které mělo zajistit výhodu ze strany EU nebo
voličské hlasy na národní úrovni. V případě krize prázdné židle francouzská vláda
chtěla svým bojkotem zasedání Rady zabránit zavedení hlasování kvalifikovanou
většinou. Hrozba vystoupením labouristické vlády rok po vstupu Velké Británie do ES
byla založena na snaze vyjednat lepší podmínky pro svoji zemi. Pozdější plán labouristů
na vystoupení z ES byl naopak zaměřen na domácí scénu a získání hlasů ve volbách.
A v řeckém případě se jednalo o získání obou výhod, tedy jak o získání popularity před
volbami, tak následně o vyjednání zvláštních podmínek pro Řecko v ES. Tyto historické
zkušenosti tak vyvrací argument často zmiňovaný v Konventu, že zavedením klauzule
o vystoupení do práva ES bude vložena nová zbraň do rukou euroskeptikům a posílena
hrozba vydírání na evropské úrovni. Je zřejmé, že takový procedurální nástroj již
existuje bez závislosti na jeho ukotvení v právu EU.
V uplynulých více než dvaceti letech EU prošla velmi těžkým obdobím. Vyskytl
se problém v Dánsku se schválením Maastrichtské smlouvy, v Irsku v případě Smlouvy
z Nice, před pár lety ztroskotala ratifikace Smlouvy o Ústavě pro Evropu a nyní je
v komplikovaném ratifikačním procesu Lisabonská smlouva. Přesto se nevyskytla žádná
srovnatelná hrozba ze strany členského státu vystoupit z EU jako v sedmdesátých
a osmdesátých letech. Proto bychom začlenění práva na vystoupení do smluvního rámce
EU měli chápat především jako psychologický prvek, který má umožnit hlubší integraci
EU a přistoupení dalších států.
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RESUMÉ
Bakalářská práce Vystoupení členského státu z Evropské unie: právní teorie
versus politická praxe analyzuje možnost vystoupení z EU z právního hlediska
a následně ji konfrontuje s historickými zkušenostmi během evropské integrace. Cílem
práce bylo mimo jiné potvrdit či vyvrátit tezi, že souhlasné i jednostranné vystoupení
z EU je i bez schválení Lisabonské smlouvy právně možné a zároveň v politické praxi
reálně uplatitelné.
Práce je rozdělena do tří částí, které na sebe navazují. V první kapitole byl
proveden rozbor jednotlivých právních cest vedoucích k vystoupení, na jehož základě
byl učiněn závěr, že vystoupení členského státu z EU je za současných podmínek
možné, a to jak jednostranně, tak ve shodě s ostatními členskými státy, čímž byla
potvrzena první část teze. V druhé kapitole byla rozebrána klauzule o dobrovolném
vystoupení, která se objevila ve Smlouvě o ústavě pro Evropu a Lisabonské smlouvě.
Třetí část práce rozebírá situace, kdy některý členský stát nebo jeho území deklarovaly
svůj úmysl z EU vystoupit. Konkrétně byly vybrány případy krize prázdné židle,
referendum ve Velké Británii v roce 1975, plán britských labouristů na vystoupení z ES
na počátku osmdesátých let, podobný úmysl řeckých socialistů ve stejné době
a vystoupení Grónska z ES. Na základě jejich analýzy byla vyvrácena druhá část teze,
že všechny právní možnosti vystoupení jsou využitelné i v praxi. Mezinárodní právo
veřejné sice dovoluje argumentovat ve prospěch jednostranného vystoupení z EU, ale
v praxi se jeho použití nedá předpokládat, protože by znamenalo velké problémy jak pro
vystupující stát, tak i zbytek EU.
Za nejpravděpodobnější scénář vystoupení lze podle závěrů této práce považovat
model použitý v případě Grónska, tedy souhlasné vystoupení při změně smluv EU podle
čl. 48 Smlouvy o Evropské unii. Nicméně autor práce nepředpokládá, že by v blízké
budoucnosti k vystoupení některého členského státu z EU došlo. K tomuto závěru ho
vede fakt, že kromě Grónska ve všech ostatních případech bylo použito tématu
vystoupení jen jako politického nástroje k získání určité výhody na evropské úrovni
nebo domácí politické scéně, a také skutečnost, že za posledních více než dvacet let
žádný členský stát nenaznačil reálný záměr vystoupit z EU. Práce tak přináší ucelený
pohled na problematiku vystoupení z EU jak z teoretického, tak praktického pohledu,
včetně rozboru budoucí právní úpravy.
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SUMMARY
Bachelor thesis Withdrawal of a member state from the EU: law theory versus
political practices deals with a possibility of withdrawal from the EU from a legal point
of view and subsequently confronts it with historical experience during European
integration. The purpose of the thesis was to prove or disprove that consensual as well
as unilateral withdrawal from the EU, even without a ratified Lisbon Treaty, is legally
possible as well as in practice realistically applicable.
The thesis is divided into three parts. In the first chapter an analysis is carried out
on specific legal ways which could lead to a withdrawal from the EU. The conclusion
reached is that it is possible to withdraw from the EU in a consensual as well as
unilateral way which proved the first part of the thesis. The second chapter deals with
a situation about voluntary withdrawal that occurred in the Treaty establishing
a Constitution for Europe and the Lisbon Treaty. The third chapter of the thesis analyses
situations when a member state or its territory declared its intention to withdraw from
the EU. Specifically, the Empty Chair Crisis, a Referendum in Great Britain in 1975,
a plan of British Labours on withdrawal from the EC at the beginning of eighties,
similar intentions of Greek socialists at the same time, and withdrawal of Greenland
from the EC were considered. On the basis of this analysis, the second part of the thesis,
that the legal possibilities of withdrawal are applicable in practice, was disproven. On
the one hand public international law allows arguing for unilateral withdrawal from the
EU but on the other hand it is not possible to assume its applicability in practice because
it would cause serious problems for a withdrawing country as well as the rest of the EU.
According to the conclusions of the thesis it is possible to consider the model
used in the case of Greenland withdrawal - consensual withdrawal by changing the EU
treaties according to the article 48 of the Treaty on European Union - as the most
probable scenario of withdrawal. Nevertheless the author of the thesis does not conclude
that a member state will withdraw from the EU in near future. This conclusion is
reached because the topic of withdrawal was, in every case except Greenland, primarily
used as a political instrument for gaining an advantage on the EU level or domestic
political scene. Moreover, no member state showed real intentions to withdraw from the
EU in more than twenty years. In summary, the thesis brings a comprehensive view on
the withdrawal issue from a theoretical as well as practical point of view, including
an analysis of a prospective legal status.
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SEZNAM ZKRATEK
ECB

Evropská centrální banka

EHP

Evropský hospodářský prostor

EHS

Evropské hospodářské společenství

EK

Evropská komise

EP

Evropský parlament

EPS

Evropské politické společenství

ES

Evropské společenství

ESD

Evropský soudní dvůr

ESUO

Evropské společenství uhlí a oceli

ESVO

Evropské sdružení volného obchodu

EU

Evropská unie

EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii
NATO

Severoatlantická aliance

NEC

Národní výkonná komise

LP

Labouristická strana

PASOK

Panhelénské socialistické hnutí

SDP

Sociálně demokratická strana

SEU

Smlouva o Evropské unii

SZP

Společná zemědělská politika

VÚSM

Vídeňská úmluva o smluvním právu
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